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Przebudowa i nadbudowa budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Mickiewicza 2 i 4 w 

Oświęcimiu polegająca na przebudowie mieszkań na II i III kondygnacji, zmianie sposobu 

użytkowania poddasza nieużytkowego na użytkowe oraz przebudowie lokali usługowych na I 

kondygnacji oraz kondygnacji podziemnej wraz z przebudową wewnętrznych instalacji, 

przebudową przyłączy, termomodernizacją budynku. 

Lokalizacja: Oświęcim, ul. Zagrodowa, działki nr 2322, 2323 oraz część działki 1737/10 

Inwestor: Oświęcimskie Towarzystwo Budownictwa  

Społecznego Sp. z o. o. 32-600 Oświęcim ul. Plac Słoneczny 4/1 
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Mgr inż. arch. Paulina Watracz 
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plac Wolności 15A, 35-073 Rzeszów 
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NAZWY I KODY GRUP, KLAS I KATEGORII ROBÓT 

ZAKRES ROBÓT  

KOD GŁÓWNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

GRUPA ROBÓT: CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

KLASA: CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki 

obiektów budowlanych; roboty ziemne 

KATEGORIA: CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy 

 CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i roboty 

ziemne 

GRUPA ROBÓT: CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich część oraz roboty w 

zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

KLASA: CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

KATEGORIA: CPV: 45211000-9 Roboty budowlane w zakresie 

budownictwa wielorodzinnego i omów 

jednorodzinnych   

CPV: 45211340-4 

 

Roboty budowlane w zakresie 

budownictwa wielorodzinnego   

GRUPA ROBÓT: CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w 

zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

KLASA: CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 

konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne  

KATEGORIA: CPV: 45262000-1   Roboty w zakresie wykonywani pokryć i 

konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne  

CPV: 45261320-3 Wykonywanie pokryć i konstrukcji 

dachowych oraz podobne roboty 

GRUPA ROBÓT: CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w 

zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

KLASA: CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 

konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne  

KATEGORIA: CPV: 45262000-1   Specjalne roboty budowlane inne niż 

dachowe 

CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 

GRUPA ROBÓT: CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie 

wznoszenia kompletnych obiektów 

budowlanych lub ich części oraz roboty w 
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zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

KLASA: CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i 

konstrukcji dachowych i inne podobne 

roboty specjalistyczne  

KATEGORIA: CPV: 45262000-1   Specjalne roboty budowlane inne niż 

dachowe 

CPV: 45262650-2 Roboty w zakresie okładania  

GRUPA ROBÓT: CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe zakresie w 

zakresie obiektów budowlanych  

KLASA: CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej 

oraz roboty ciesielskie 

KATEGORIA: CPV: 45421000-4   Roboty w zakresie stolarki budowlanej  

GRUPA ROBÓT: CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych 

KLASA: CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

KATEGORIA: CPV: 45421000-4   Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i 

tapetowanie ścian  

GRUPA ROBÓT: CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych 

KLASA: CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

KATEGORIA: CPV: 45421000-4   Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i 

tapetowanie ścian  

CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładnie podłóg 

CPV 45432130-4 Pokrywanie połóg 

GRUPA ROBÓT: CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych 

KLASA: CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  

KATEGORIA: CPV: 45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących 

CPV 45442100-8 Roboty malarskie 

GRUPA ROBÓT: CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych 

KLASA: CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  

KATEGORIA: CPV: 45443000-4  Roboty elewacyjne 

GRUPA ROBÓT: CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych 

KLASA: CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  

KATEGORIA: CPV: 45410000-4  Tynkowanie 

CPV: 98000000-3 Inne usługi komunalne, socjalne i 

osobiste 

GRUPA ROBÓT: CPV: 98300000-6 Różne usługi 

KLASA: CPV: 98390000-3 Inne usługi  

KATEGORIA: CPV: 98395000-8  Usługi ślusarskie 

GRUPA ROBÓT: CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie 

obiektów budowlanych lub ich części oraz 
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roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej  

KLASA: CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy 

rurociągów, linii komunikacyjnych i  

elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 

lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

KATEGORIA: CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, 

fundamentowania oraz wykonywania 

nawierzchni autostrad, dróg  

CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  

CPV: 45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingów 

CPV: 44113810-6 Wykończenia nawierzchni 
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1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 

odbioru robót w obiektach budowlanych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST dla konkretnej roboty budowlanej) stosowanej, jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu 

robót w obiektach budowlanych. 

Zaleca się również wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze 

środków pozabudżetowych (nieobjętych ustawą o zamówieniach publicznych). 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych 

specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST) 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

1.4.1. 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; 

1.4.2. 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. 

1.4.3. Budynku mieszkalnym jednorodzinnym - należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo 

budynek o zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb 

mieszkaniowych, stanowiący konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie 

nie więcej niż dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o 

powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku. 

1.4.4. Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany niebędący budynkiem lub obiektem 
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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 także 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. 

1.4.5. 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. 

1.4.6. 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 niepołączony 

trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, 

1.4.8. Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 

przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

1.4.9. Remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 

budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji. 

1.4.10. 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. 

1.4.11. Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 

budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć 

tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, za-rządu, ograniczonego prawa 

rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 

budowlanych. 

1.4.13. Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
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rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 

budowlanego. 

1.4.14. Dokumentacji budowy - należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 

projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę 

potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w 

przypadku realizacji obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

1.4.15. Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 

powykonawczymi. 

1.4.17. Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 

stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

1.4.18. Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno- budowlanego 

lub organ 8. 

1.4.19. Wyrobie budowlanym - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób 

trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw 

wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

1.4.20. Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 

dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 

urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

1.4.21. 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. 

1.4.22. Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 

określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

1.4.23. Drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 

przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, 

przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. 

1.4.24. 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. 

1.4.25. Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania 
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robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową 

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

1.4.26. 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. 

1.4.27. 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. 

1.4.28. 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. 

1.4.29. Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót 

dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi tolerancjami 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.30. 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. 

1.4.31. Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 

autorem dokumentacji projektowej. 

1.4.32. Rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 

pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

1.4.33. Przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót 

według technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w 

ustalonych jednostkach przedmiarowych. 

1.4.34. 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. 

1.4.35. Ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 

technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

 Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy 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. Zgodność robót z dokumentacją projektową 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. W przypadku rozbieżności 

w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności wymieniona w 

„Ogólnych warunkach umowy". 

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. 
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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 pyłami i gazami,  

c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6.Ochrona przeciwpożarowa. 

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. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane 

pożarem wywołanym, jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.  

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej.  

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod 

jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i 
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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 obciążeń 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. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 

higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 

w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 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 się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i 

samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. np. rozporządzenie 

Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 2003 r. nr 47, poz. 401 z późn. zm.). 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
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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 konstrukcyjnych 

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. 

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 koszty 

związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe 

warunków umowy stanowią inaczej. Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, 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 
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źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nieodpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i niezaakceptowane 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. 

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 
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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 dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 

transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 

projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

 

4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nieodpowiadające 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 

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 pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich 

elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
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Wykonawcę na własny koszt. 

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 

oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a 

także w normach i wytycznych. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą 

wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą 

wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

 

6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 

nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania 

robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z 

dokumentacją projektową, 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 
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wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 

zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i 

wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca 

będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji jaki zakres 

kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 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 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 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. 
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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 badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 

przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

 

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 tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 

nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności 

materiałów i robót z dokumentacją projektową i 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 
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przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 

czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych 

wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2018 poz. 1233). 

2. Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 

określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST. 

3. Znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji i Rozwoju  

z dnia 13 czerwca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu deklarowania właściwości 

użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2018 

poz. 1233). 

 

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. 

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, 
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• 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] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 

materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie 

uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią za-łączniki 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, 
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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. 

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 miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 

innym czasie określonym w umowie. 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i 

KNR-ach oraz KNNR-ach. Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami określonymi w 

dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane 

przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 
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świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 

okresie trwania robót. 

7.4. Wagi i zasady wdrażania 

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 częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót 

oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiają-cym wykonanie 

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 

Inspektor nadzoru. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 

później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
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8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

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. Odbiór ostateczny. 

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 (końcowe) 

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 
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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. Recepty i ustalenia technologiczne, 

4. Dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 

zapewnienia jakości (PZj), 

6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 

energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 

urządzeń, 

8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

9. Kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe 

do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 

ustalonego przez Zamawiającego. 

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

wykonanie. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 

ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 

opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ustalenia ogólne 
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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. 
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9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 

Zamawiający. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 z późn. zm.) 

2. Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686) 

3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1376). 

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 

pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)  
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1. ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót, wymagania dotyczące realizacji robót ziemnych przewidzianych do wykonania w ramach zadania: 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz budową parkingu 

i drogi wewnętrznej na działce nr 289/204, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare Stawy nr 0003, 

jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim - miasto, gmina Oświęcim, powiat oświęcimski. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie wszystkich robót ziemnych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmują 

prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót ziemnych. Roboty te 

obejmują wykopy mechaniczne i ręczne, wywóz nadmiaru ziemi poza budowę. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót przygotowawczych i 

rozbiórkowych: 

 Roboty ziemne – wykopy pod fundamenty i płytę fundamentową budynku 

 Wytyczenie schodów i podestów zewnętrznych, 

 Zasypywanie wykopów. 

 CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

GRUPA ROBÓT: CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 

KLASA: CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów 

budowlanych; roboty ziemne 

KATEGORIA: CPV: 45113000-2 Roboty na placu budowy 

 CPV: 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia i roboty ziemne 
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 Roboty towarzyszące i związane - szalowanie, odwadnianie wykopów, oraz inne. niewymienione 

wyżej roboty przygotowawcze i towarzyszące wynikające z technologii robót, dokumentacji 

technicznej i przedmiarów. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 1.5 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące zasad prowadzenia robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej 

p.2. Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z wykonywaniem robót ziemnych. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 

projektem, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją umowy. Wprowadzanie 

jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

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 

„Wymagania ogólne" 

 

Wnioski geotechniczne: 

- Kategoria geotechniczna - projektowany obiekt budowlany zaliczono do drugiej kategorii  technicznej 

(warunki proste) - jest to niewielki budynek mieszkalny posiadający trzy kondygnacje  o prostej 

konstrukcji, o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym, posadowione w  prostych 

warunkach.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

- Określenie nośności, przemieszczeń i ogólnej stateczności podłoża gruntowego - występują warunki 

gruntowe proste.  

- Ustalenie wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego i podłoża gruntowego w różnych fazach 

budowy i eksploatacji a także wzajemnego oddziaływania obiektu budowlanego  

w różnych fazach budowy i eksploatacji z obiektami sąsiadującymi - W bezpośrednim sąsiedztwie 

projektowanego budynku nie występują inne obiekty budowlane. 

- Ocena stateczności zboczy, skarp, wykopów i nasypów - Przy realizacji wykopu poniżej 1,2 [m p.p.t.], 

roboty ziemne należy wykonać z zastosowaniem szalunku, aby nie dopuścić do obrywu i obsunięcia się 

skarp szerokoprzestrzennego wykopu fundamentowego. 

- Wybór metody wzmacniania podłoża gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp, wykopów  
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i nasypów - Przewidywane występowanie okresowych wahań poziomu zwierciadła wody podziemnej, 

oraz infiltracji wód opadowych w głąb podłoża gruntowego sprzyjają wymywaniu frakcji drobnej, co w 

konsekwencji może doprowadzić do lokalnego rozluźnienia gruntu piaszczystego w tej strefie. W 

związku z tym należy dno wykopu wzmocnić odpowiednio zagęszczoną warstwą pospółki lub kruszywa 

naturalnego o miąższości 10 – 20 [cm], wbudowując ją w zalegający naturalny grunt piaszczysty w 

strefie nienawodnionej.  

- Ocena wzajemnego oddziaływani wód gruntowych i obiektu budowlanego - Przewiduje się sezonowe 

wahania poziomu wodonośnego o amplitudzie od 0,5 do 1,0 [m] w stosunku do udokumentowanego 

poziomu zwierciadła wody w okresach bezpośrednio po długotrwałych intensywnych opadach deszczu, 

oraz po roztopach, oraz w okresach bezopadowych (suchych). Okresowo, po intensywnych     opadach 

lub roztopach może pojawić się w obrębie zalegających utworów gliniastych grawitacyjna woda 

wsiąkowa w postaci sączeń lub wody zawieszonej. 

- Wykonanie robót ziemnych dotyczących projektowanej inwestycji powinno być bezwzględnie 

zaplanowane w okresie suchym, bezdeszczowym, w którym poziom zwierciadła wodynpodziemnej nie 

powinien być wyższy w stosunku do dnia w którym były przeprowadzone badania geotechniczne (27 

październik 2021 r.). Realizacja robót ziemnych powinna być przeprowadzona w sposób zorganizowany 

i szybki, a betonowanie fundamentów wykonane niezwłocznie po wykonaniu wykopów, aby wykluczyć 

ryzyko opadów deszczu. 

- W trakcie realizacji robót ziemnych przy stwierdzeniu innych od udokumentowanych punktowo 

warunków gruntowo-wodnych, kategoria geotechniczna projektowanej inwestycji może ulec zmianie. W 

takim przypadku należy bezwzględnie powiadomić Kierownika budowy w celu ustalenia dalszego toku 

postępowania. 

- Wykonawca robót budowlanych ma obowiązek zapoznać się z lokalizacją istniejącego uzbrojenia, znać i 

stosować w czasie prowadzenia robót ziemnych wszelkie przepisy BHP, oraz przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego i nie dopuszczać do skażenia otoczenia substancjami ropopochodnymi 

lub toksycznymi. 

Nawiercone nośne grunty piaszczyste i piaszczysto-żwirowe w dniu realizacji prac badawczych 

spełniały warunki nośności i stabilności. Wraz z upływem czasu ww. grunty mogą ulec lokalnej 

niestabilności, w wyniku wzmożonej okresowej naturalnej infiltracji wód opadowych w głąb podłoża 

gruntowego (intensywne długotrwałe opady deszczu, stany powodziowe), lub infiltracji niekontrolowanej 

(awaria wodociągu, kanalizacji). Drogi filtracji najczęściej występują: na styku fundamentów i ścian 

fundamentowych z gruntem rodzimym, oraz w gruncie zasypowym wypełniającym wykopy, w których 
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zostało poprowadzone uzbrojenie podziemne. W związku 

z powyższym należy przewidzieć wzmocnienie dna wykopu fundamentowego, oraz zastosowanie 

materiałów konstrukcyjnych odpornych na okresowy kontakt z wodą gruntową. 

 

W trakcie realizacji robót ziemnych wykonywanych w ramach projektowanej inwestycji 

nie przewiduje się znaczących zmian właściwości podłoża gruntowego podczas wykonywania robót 

ziemnych ani podczas eksploatacji budynku, jeżeli zostaną zachowane następujące warunki: 

· roboty ziemne zostaną wykonane w okresie bezdeszczowym (suchym), przy niskich stanach wód w 

rzece Soła, oraz w sąsiadujących ciekach wodnych, 

· podczas robót ziemnych przeprowadzony zostanie odbiór wykopów i porównanie parametrów 

geotechnicznych podłoża gruntowego zalegającego w dnie wykopu z danymi zawartymi w niniejszym 

opracowaniu, 

· podłoże gruntowe w dnie wykopów zostanie odpowiednio wzmocnione w celu ochrony 

zalegających gruntów piaszczystych i piaszczysto-żwirowych przed wystąpieniem procesu 

filtracji i dynamicznego oddziaływania wody, powodujących wypłukiwanie i przenoszenie 

ziaren ww. gruntów, wpływające na lokalne rozluźnienie, 

· wykonane zostaną prawidłowe i szczelne połączenia projektowanych przyłączy kanalizacyjnych i 

wodociągowych z istniejącą siecią wodociągową i sanitarną oraz innymi elementami instalacyjnymi 

infrastruktury podziemnej, jak również wykonane zostaną odpowiednie zabezpieczenia ww. 

infrastruktury podziemnej przed potencjalna awarią (nieszczelności, pęknięcia, itp.), 

· posadowienie zostanie zaprojektowane w taki sposób, aby pod wpływem obciążeń konstrukcją, oraz 

oddziaływaniem czynników naturalnych i antropogenicznych nie uległo zmianom zagrażającym 

bezpieczeństwu budowli, oraz zakłócającym jej użytkowaniu, 

· zastosowane zostaną rozwiązania projektowe zapewniające stateczność i trwałość 

fundamentów, oraz całej konstrukcji budynku. 

Projekt przewiduje posadowienie bezpośrednie na nośnym podłożu piaszczysto-żwirowym. Budynek 

wykonany zostanie metodą tradycyjną w technologii murowanej. Wykonane zostaną żelbetowe 

fundamenty w postaci odpowiednio zbrojonej i skutecznie zabezpieczonej przed oddziaływaniem wód 

podziemnych płyty fundamentowej o grubości 0,55 [m], z posadowieniem do głębokości 3,8 [m p.p.t.]. 

Poziom posadowienia budynku +/- 0,00 = 237,10 [m n.p.m.]. 

 Wszelkie prace fundamentowe należy prowadzić w sposób, który nie naruszy struktury i stanu gruntu 

rodzimego. Zaleca się wykonanie odbioru wykopów fundamentowych. 
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2. TRANSPORT 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.4. 

2.2. Transport materiałów 

Materiał można przewozić dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez zarządzającego 

realizacją umowy. Do transportu należy stosować specjalistyczne pojazdy do tego przystosowane. 

Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i 

przepisami o ruchu drogowym. 

 

3. WYKONANIE ROBÓT 

3.1. Zasady ogólne wykonania robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p. 1.4 oraz w WTWO 

rozdział 2 i 3. Wszelkie roboty ziemne należy wykonać z uwzględnieniem stateczności skarp, 

odprowadzenia wód opadowych i gruntowych, wpływu wykopu na stateczność obiektów istniejących. 

Niedopuszczalne jest uzupełnienie wykopu gruntem rodzimym. Nasypy należy zabudowywać 

warstwami grubości 0,2 – 0,3m przy ich stałym zagęszczaniu. Niedopuszczalne jest wbudowywanie w 

nasyp gruntu zbrylonego lub przemarzniętego. W trakcie zasypywania wykopów liniowych należy 

używać jedynie zasypki z wykopu układając ją warstwami przy jednoczesnym zagęszczaniu. Należy 

zwrócić szczególną uwagę na możliwość uszkodzenia elementów wbudowanych przez zasypywanie ze 

zbyt dużej wysokości. Nie wolno używać do zasypywania wykopów gruntów zamarzniętych, torfów, 

darniny itp. Podłoże gruntowe w czasie robót ziemnych zabezpieczyć przed rozmoknięciem, 

wyschnięciem, a także przemarznięciem. 

Odbiór końcowy robot powinien być przeprowadzony po zakończeniu robót ziemnych i powinien być 

dokonywany na podstawie dokumentacji, protokołów z odbiorów częściowych i oceny aktualnego stanu 

robót. W razie, gdy to jest konieczne mogą być przeprowadzone badania lub sprawdzenia zalecone 

przez komisję odbiorczą. Z odbioru końcowego robót ziemnych należy sporządzić protokół, w którym 

powinna być zawarta ocena ostateczna robót i stwierdzenie ich przyjęcia. Fakt dokonania odbioru 

powinien być wpisany do dziennika budowy. 

3.2. Zabezpieczenie istn. sieci 2eS, eN oraz proj. Przyłączy. 

Na całej długości sieci pod projektowaną nawierzchnią należy zdjąć w-wę gruntu aż do poziomu 

górnego  
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3.3. Zabezpieczenie uzbrojenia pod projektowaną nawierzchnią z elementów rozbieralnych. 

Zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu należy wykonać wg uzgodnień z dysponentami 

poszczególnych sieci oraz na podstawie opracowań branżowych 

 

4. KONTROLA, JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli, jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej p.6 

Kontrola, jakości robót polega na sprawdzeniu: 

 Głębokości wykopów, stateczności skarp, struktury gruntu. 

 Zabezpieczenia istniejących elementów infrastruktury technicznej 

W czasie kontroli szczególna uwaga będzie zwracana na sprawdzenie zgodności prowadzenia robót 

rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ. 

 

5. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady prowadzenia obmiarów robót 

Jednostki obmiarowe – zgodnie z przedmiarem robót. 

 

6. ODBIORY ROBÓT I PODSTAWY PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania płatności podano w Specyfikacji Technicznej pkt 9. 

Podstawą odbioru jest niniejsza specyfikacja techniczna i projekt techniczny. 

 

 

7. PRZEPISY i DOKUMENTY ZWIĄZANE 

7.1 Związane normatywy 

WTWO Robót Budowlano-montażowych - Tom 1 - Budownictwo ogólne: 

1. Rozdział 2 – Przygotowanie placu budowy 

2. Rozdział 3 – Roboty ziemne 
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2. KONSTRUKCJE BETONOWE I ŻELBETOWE 

 CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 
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1.1. Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

realizacji robót betonowych i żelbetowych przewidzianych do wykonania w ramach robót budowlanych 

polegających na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą techniczną oraz 

budową parkingu i drogi wewnętrznej na działce nr 289/204, położonej w obrębie ewidencyjnym Stare 

Stawy nr 0003, jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim - miasto, gmina Oświęcim, powiat 

oświęcimski. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.3. 

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. 

Roboty betonowe obejmują konstrukcyjne betony zbrojone oraz niezbrojone, betony fundamentowe i 

podbudowy. Betony fundamentowe mają zastosowanie do budowy płyt fundamentowych, ścian 

fundamentowych, wypełnień z chudego betonu i innych robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót betonowych i żelbetowych: 

 Podkłady betonowe pod płyty fundamentowe gr 10 cm  

 Deskowanie konstrukcji betonowych i żelbetowych stóp i płyt fundamentowych. 

GRUPA ROBÓT: CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich część oraz roboty w 

zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

KLASA: CPV: 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 

KATEGORIA: CPV: 45211000-9 Roboty budowlane w zakresie budownictwa 

wielorodzinnego i omów jednorodzinnych   

 CPV: 45211340-4 
 

Roboty budowlane w zakresie budownictwa 

wielorodzinnego   
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 Deskowanie tradycyjne konstrukcji słupów, trzpieni oraz wieńców żelbetowych 

 Deskowanie konstrukcji betonowych i żelbetowych schodów 

 Betonowanie schodów żelbetowych betonem B30 

 wieńce żelbetowe W-1 o wymiarach 24cm na 35cm oraz W-2 o wymiarach 24cm na 28cm. 

Poziomy wieńców wg części rysunkowej. 

 Zbrojenie wieńców W-1 stanowią pręty żebrowane ø14 mm i strzemiona ø6 mm co 150 mm, 

zbrojenie wieńców W-2 stanowią pręty żebrowane ø12 mm i strzemiona ø6 mm co 150 mm. 

 beton B37 (kondygnacja podziemna), B30 (kondygnacje nadziemne) 

 belki i podciągi żelbetowe oparte na projektowanych ścianach konstrukcyjnych. Zbrojenie i wymiary 

wg części rysunkowej. W trakcie betonowania zwrócić uwagę na właściwe zagęszczenie 

mieszanki. Stosować wibratory wgłębne. Wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi. 

 słupy żelbetowe stanowiące podpory płyty stropowej oraz belek żelbetowych nad kondygnacją 

piwnic 

 nad kondygnacją piwnic zaprojektowano płytę żelbetową grubości 35 cm P-1 dwukierunkowo 

zbrojoną opartą na słupach zakończonych głowicami (grzybkami) gr. 70cm oraz na ścianach 

nośnych i belkach żelbetowych. 

 W budynku nad kondygnacją parteru zaprojektowano płytę żelbetową P-2 dwukierunkowo zbrojoną, 

grubość płyty wynosi 20 cm.  

 W budynku nad kondygnacją I piętra zaprojektowano płytę Żelbetową P-3 dwukierunkowo zbrojoną, 

grubość płyty wynosi 16 cm.  

 nad kondygnacją II piętra zaprojektowano płytę Żelbetową P-4 dwukierunkowo zbrojoną, grubość 

płyty wynosi 16 cm.  

 nad kondygnacją III piętra zaprojektowano płytę Żelbetową P-5 dwukierunkowo zbrojoną stanowiącą 

konstrukcję nośną stropodachu, grubość płyty wynosi 16 cm. Zbrojenie oraz rozmieszczenie 

elementów konstrukcyjnych Żelbetowych wg części rysunkowej i obliczeń statyczno- 

wytrzymałościowych projektu konstrukcji. 

 Zaprojektowano schody wewnętrzne SCHODY NR1 jako Żelbetowe schody płytowe dwubiegowe ze 

spocznikiem pośrednim oparte na projektowanej płycie fundamentowej, belkach Żelbetowych oraz 

ścianie konstrukcyjnej. Grubość płyty 15cm. Zaprojektowano schody wewnętrzne SCHODY NR2 

jako Żelbetowe schody płytowe dwubiegowe ze spocznikiem pośrednim oparte na belkach 

Żelbetowych oraz ścianie konstrukcyjnej. Grubość płyty 15cm. schody wewnętrzne SCHODY NR3 

jako żelbetowe schody płytowe dwubiegowe ze spocznikiem pośrednim oparte na belkach 
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żelbetowych. Grubość płyty 15cm. schody wewnętrzne SCHODY NR4 jako żelbetowe schody 

płytowe dwubiegowe ze spocznikiem pośrednim oparte na belkach Żelbetowych. Grubość płyty 

15cm 

 fundament w postaci płyty fundamentowej o wysokości 55cm. 

 Projektowaną płytę fundamentową posadowić na warstwie chudego betonu grubości 10,0 cm. 

 Z płyty fundamentowej należy wypuścić łączniki dla zbrojenia ścian i słupów. 

 Oprócz zbrojenia głównego płyty należy zastosować miejscowo pod słupami wkładki HDB na 

przebicie. 

 Wykonując wykopy pod fundamenty nie wolno dopuścić do zalania wykopu wodą. Jeśli doszłoby 

do rozmiękczenia dna wykopu, wtedy należy naruszoną ziemię wybrać i zastąpić ją chudym 

betonem. 

 Konstrukcję wjazdu do garażu podziemnego zaprojektowano jako żelbetową płytę fundamentową 

grubości 25cm powiązaną z żelbetowymi murkami oporowymi grubości 25cm. 

 Projektowaną płytę fundamentową posadowić na warstwie chudego betonu grubości 10,0 cm.  

 W trakcie wykonywania płyty fundamentowej wykonać zbrojenie murków oporowych. 

 Ściany zewnętrzne i wewnętrzne piwnic zaprojektowano z betonu B-37 z dodatkiem hydrobetu 

 W-8, grubość 24 cm. Zbrojenie ściany to podwójna siatka z prętów żebrowanych ø10/ ø8 o oczku 

8/15cm. 

 Ściany wewnętrzne nośne parteru, I piętra, II piętra oraz III piętra zaprojektowano z bloczków 

silikatowych klasy 15 grubość 24 cm. 

 Ściany zewnętrzne nośne parteru, I piętra, II piętra oraz III piętra zaprojektowano z bloczków 

silikatowych klasy 15 grubość 24 cm. 

 Wszystkie inne niewymienione wyżej roboty betonowe i żelbetowe, jakie występują przy realizacji 

umowy w szczególności odnoszące się do robót wykończeniowych. 

 Rozwiązania techniczne stanowiące podstawę do wykonania tych robót są przedstawione w 

projekcie budowlanym część architektoniczno- budowlana i konstrukcyjna. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe użyte w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi Polskimi Normami i 

Ogólną Specyfikacją Techniczną p. 10 

 

2. SPRZĘT 
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Skrzynia do zaprawy, wiadra, kielnie murarskie, czerpak blaszany, poziomice, szczotki stalowe, pędzle, 

betoniarka elektryczna, spawarki, gwintownice, rusztowania systemowe, wciągniki, pompa do betonu. 

 

3. TRANSPORT 

Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny, dźwig pionowy, transport ręczny, betonomieszarka. 

 

4. MATERIAŁY 

 

4.1. Monolityczne elementy betonowe. 

Prace betoniarskie realizowane z betonu B-10; B-30 i B-37, przy wykonaniu ław i ścian 

fundamentowych, słupów, belek, oraz nadproży żelbetowych, podłoży betonowych w poziomie parteru 

budynku i schodów zewnętrznych i wewnętrznych. Klasa betonu uzależniona jest od rodzaju 

wykonywanej konstrukcji lub podbudowy i określona jest w projekcie technicznym poszczególnych robót 

Zaprawy: Zaprawa powinna składać się z cementu portlandzkiego odpornego na działanie siarczanów, 

uwodnionego wapnia i piasku spełniającego wymagania normy PN-86/B-06711. 

Stal zbrojeniowa: Do zbrojenia elementów żelbetowych należy użyć stali zbrojeniowej gładkiej lub 

żebrowanej zgodnie z wymogami projektu technicznego odpowiadającej normom PN-89/H-84023 (15) i 

PN-82/H-93215 (16). Siatka zbrojeniowa powinna być zgodna ze świadectwem ITB nr 335 oraz 402 i 

dostarczona w płaskich arkuszach. 

Materiały do wykonania izolacji bitumicznej: Do wykonania izolacji poziomej i pionowej konstrukcji 

żelbetowej i betonowej Wykonawca użyje wyroby bitumiczne spełniające wymogi norm: PN-B-

24620:1998 (40); PN-69/B-10260 (41); PN/89/B-27617 (42); PN-B-27617/A1:1997 (43). 

Woda: Woda do produkcji betonu konstrukcyjnego powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-

32250 (13). Barwa wody powinna odpowiadać barwie wody wodociągowej, woda nie powinna wydzielać 

gnilnego zapachu, nie powinna zawierać zawiesiny pH≤4. Stosowanie wody wodociągowej (pitnej) nie 

wymaga badań. Wskazane jest pobieranie wody ze zbiornika pośredniego, a nie bezpośrednio z 

instalacji wodociągowej. 

Piasek: powinien spełniać następujące wymagania: 

 zawartość pyłów mineralnych- nie więcej niż 1,5%, 

 zawartość związków siarki- 0,2%, 

 zawartość zanieczyszczeń obcych- do 0,25%, 

 zawartość zanieczyszczeń organicznych- nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej wg PN-78/B-
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06714/26 (9). 

Należy zobowiązać dostawcę do przekazywania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych wg 

PN-85/B-06712 (6), oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności alkalicznej. 

Niezależnie od niepełnych badań poszczególnych partii piasku należy prowadzić bieżącą kontrolę 

wilgotności piasku i stałości zawartości poszczególnych jego frakcji w celu odpowiednie recepty 

roboczej 

Uziarnienie i kruszywa: Mieszanki i kruszywa drobnego i grubego wymieszane w odpowiednich 

proporcjach powinny utworzyć stałą kompozycję granulo metryczną, która pozwoli na uzyskanie 

wymaganych właściwości zarówno świeżego betonu (konsystencja, jednorodność, urabialność, 

zawartość powietrza), jak i stwardniałego (wytrzymałość, przepuszczalność, moduł sprężystości, 

skurcz). Krzywa granulo metryczna powinna zapewnić uzyskanie maksymalnej szczelności betonu przy 

minimalnym zużyciu cementu i wody. Szczególną uwagę należy zwrócić na uziarnienie piasku w celu 

zredukowania do minimum wydzielania mleczka cementowego. Kruszywo powinno składać się, z co 

najmniej 3 frakcji; dla frakcji najdrobniejszej pozostałość na sicie o boku oczka 4mm nie może być 

większa niż 5%. Poszczególne frakcje nie mogą zawierać uziarnienia przynależnego do frakcji niższej w 

ilości przewyższającej 15% i uziarnienia przynależnego do frakcji wyższej w ilości przekraczającej 10% 

całego składu frakcji. 

Żwir: powinien spełniać wymagania normy PN-86/B-06712(6) dla marki „30” w zakresie cech fizycznych 

i chemicznych. Ponadto mrozoodporność żwiru, badaną metodą bezpośrednią wg normy BN-84/6774-

02 (4), ogranicza się do 10%. 

Kruszywa grube powinny posiadać markę nie mniejszą niż klasa betonu. W kruszywie grubym tj. w 

grysach i żwirach nie dopuszcza się występowania grudek gliny. Zawartość podziarna nie powinna 

przekraczać 5%, a nadziarna- 10%. 

Kruszywo grube: Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i 

jednorodnością uziarnienia, pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne 

rodzaje i frakcje kruszywa muszą być na placu budowy składane oddzielnie na umocnionym i czystym 

podłożu w taki sposób, aby nie uległy zanieczyszczaniu i nie mieszały się. 

Do betonu klasy B25 i niższych można stosować żwir o maksymalnym wymiarze ziarna 31,5mm. 

Domieszki do betonów: Domieszka jest materiałem dodawanym do betonu podczas mieszania w celu 

zmiany własności mieszaniny betonowej. 

Nie należy używać domieszek zawierających chlorek wapnia. 

Domieszki powinny być używane tylko za uprzednią pisemną zgodą Inspektora Nadzoru oraz z należytą 
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ostrożnością zgodnie z instrukcją producenta. Zarówno dodawana ilość domieszek jak i metoda jej 

stosowania podlega zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru, któremu również należy dostarczyć 

następującą informację: 

 Typowa ilość domieszek oraz szkodliwy wpływ, jeżeli dotyczy, zwiększenia lub zmniejszenia tej 

ilości. 

 Chemiczna nazwa (nazwy) głównego czynnego składnika (składników) w domieszce. 

 Czy domieszka prowadzi do pobierania w przypadku stosowania ilości zalecanej przez producenta. 

Jakkolwiek zatwierdzana domieszka powinna spełniać jedną z poniższych norm: 

 domieszki zmniejszające ilość wody- PN-90/B-06243 (13), 

 domieszki opóźniające- PN-90/B-06243 (13). 

Układanie mieszanki betonowej (betonowanie) 

Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do formowania konstrukcji z betonu Wykonawca zawsze powinien uzyskać 

pisemne pozwolenie Inspektora Nadzoru na rozpoczęcie tych robót. Wszystkie urządzenia i materiały 

do robót powinny znajdować się na placu, a Wykonawca powinien być gotowy do wykonania tych robót. 

Inspektor Nadzoru pozwoli na wykonywanie robót tylko po takich przygotowaniach, które zgodne będą z 

wymaganiami niniejszej Specyfikacji. 

Wykonawca powinien dopilnować, aby deskowanie zachowywało wystarczającą wilgotność i nie ulegało 

odkształceniom i wypaczeniom. W razie potrzeby deskowanie należy zraszać wodą pitną. 

Inspektor Nadzoru może zakazać formowania konstrukcji z betonu w deskowaniu, które według niego 

jest zbyt nagrzane i/lub wysuszone i w związku z tym, którego stan mógłby zaszkodzić jakości i 

wytrzymałości betonu. Koszty ponoszone przez Wykonawcę za chłodzenie lub zraszanie deskowania 

powinny być włączone w cenę kontraktową i z tytułu wykonywania tych czynności nie przysługuje mu 

dodatkowa zapłata.  

Deskowanie, zbrojenie i powierzchnie styku z konstrukcją betonową powinny być czyste i wolne od pyłu, 

żwiru, oleju lub innych substancji, które mogą być szkodliwe dla świeżego betonu. 

Układanie betonu w konstrukcjach 

Beton powinien być układany w zatwierdzanych ilościach i w poziomych warstwach o grubościach 

umożliwiających dokładne połączenie z warstwami leżącymi poniżej poprzez zagęszczanie wibracyjne, 

lub ubijanego tego betonu. 

Mieszanka betonowa powinna być dostarczona w sposób ciągły i układana równomiernie w warstwach 

grubości 30-40cm. 
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Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości>0,75m od powierzchni, na którą spada; w 

przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny zsypowej (do 

wysokości 3m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8m). 

Bez zezwolenia Inspektora Nadzoru nie można robić przerw w procesie betonowania konstrukcji. Jeśli 

taka przerwa musi być wykonana wówczas należy podjąć odpowiednie środki ostrożności w celu 

zapewnienia zadowalającego połączenia później wylewanego i betonu do betonu uprzednio ułożonego. 

Betonowanie w okresie letnim 

Betonowanie w okresie letnim powinno być prowadzone przez Wykonawcę zgodnie wytycznymi 

zamieszczonymi poniżej. 

W okresie letnim Wykonawca powinien ze szczególną uwagą prowadzić prace betoniarskie tak, aby nie 

dochodziło do pękania lub kruszenia się betonu. W tym okresie beton powinien być umieszczany w 

konstrukcjach rano lub wieczorem, zgodnie ze wskazówkami Inspektora Nadzoru. Wykonawca powinien 

przestrzegać zaleceń dotyczących pielęgnacji betonu. 

Szalunki powinny być zabezpieczone przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych zarówno 

przed jego formowaniem jak i w trakcie wiązania. Wykonawca powinien zabezpieczyć stosowne środki 

zapewniające utrzymanie jak najniższej temperatury zbrojenia wystającego z betonowanych konstrukcji. 

Beton w trakcie formowania powinien mieć temperaturę nie większą niż 32ºC. W razie potrzeby 

Wykonawca powinien schładzać beton stosując metodę zatwierdzoną przez Inspektora Nadzoru. 

Betonowanie w okresie zimowym 

Terminem okres zimowy określa się warunki pogodowe, w których średnia temperatura zewnętrzna w 

okresie trzech lub więcej następujących po sobie dni jest poniżej5ºC. 

Konstrukcji z betonu nie wolno formować w kontakcie z zamrożonym gruntem lub deskowaniem, lub też 

w kontakcie z lodem, śniegiem albo szronem na gruncie, deskowaniu lub na zbrojeniu. Beton nie 

powinien być przygotowany z zamarzniętych materiałów. 

Betonowania można prowadzić w okresie zimowym pod warunkiem, ze podjęte zostaną specjalne 

środki ostrożności, aby zapewnić, że temperatura powierzchni betonu nie spadnie poniżej 5ºC w trakcie 

formowania konstrukcji oraz po tym okresie, co najmniej: 

 4 dni w przypadku, jeśli zastosowano do wykonania betonu zwykły cement portlandzki; 

 2 dni, jeśli zastosowano do wykonania betonu szybkowiążący cement portlandzki. 

Specjalne środki ostrożności mogą być jak następujące: 

 Ogrzanie kruszywa i wody do temperatury nie wyższej niż 60 ºC. Wodę i kruszywo należy mieszać 

przez okres wystarczająco długi do osiągnięcia jednolitej temperatury przed dodaniem cementu. 
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 Zupełne przykrycie i osłonięcie świeżo umieszczonego betonu. 

 Izolowanie deskowania i wykończonych powierzchni betonowych. 

 Zapewnienie ekranów chroniących beton przed ruchem powietrza. 

Wykonawca przekaże Inspektorowi Nadzoru szczegółowe informacje na temat środków ostrożności, 

które planuje zastosować w celu zabezpieczenia betonu przed wpływem niskich temperatur, ze 

szczegółami metod oceny czasu, po którym takie zabezpieczenie będzie można usunąć. Betonowanie 

nie można prowadzić w okresie zimowym, bez uzyskania zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru 

proponowanych środków ostrożności. 

Betonowanie w niekorzystnych warunkach pogodowych 

Nie zezwala się na betonowanie w czasie intensywnych opadów deszczu, lub kiedy temperatura 

powietrza spadnie poniżej 5ºC, lub przekroczy 32ºC. Gdy temperatura powietrza przekracza 25ºC, 

betonowanie może być prowadzone tylko z zachowaniem specjalnych, zatwierdzonych przez Inspektora 

Nadzoru, środków ostrożności. 

Zagęszczanie betonu 

Wykonawca uważać będzie zgęszczanie betonu za robotę zasadniczego znaczenia, której celem jest 

wytworzenie wodoszczelnego betonu o maksymalnej gęstości i wytrzymałości. 

Beton powinien być dobrze zagęszczony podczas operacji formowania konstrukcji powinien dokładnie 

wypełniać przestrzenie wokół zbrojenia, deskowania lub formy. 

Mechaniczne zagęszczarki wibracyjne powinny być typu zanurzonego o częstotliwości wibracji nie 

mniejszej niż 6000Hz i rozwiązania konstrukcyjnego zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru. 

Wszyscy operatorzy obsługujący zagęszczarki powinni być odpowiednio przeszkoleni. 

Zagęszczarki wibracyjne powinny być wstawiane do niezagęszczanego betonu pionowo i w regularnych 

odstępach. W miejscach, gdzie niezagęszczany beton jest w warstwie powyżej świeżo zagęszczonego 

betonu. Zagęszczarki wibracyjne powinny wchodzić pionowo do 100mm w poprzednią warstwę betonu. 

Wibracje nie powinny być stosowane bezpośrednio na lub przez zbrojenie do sekcji albo warstw betonu, 

które uległy związaniu do stopnia, w którym beton przestaje być plastyczny w trakcie wibrowania. Beton 

nie może płynąć w deskowaniu na odległości umożliwiające rozdzielanie się składników. Zagęszczarki 

wibracyjne nie powinny być używane do transportu betonu w szalunku. 

Należy uważać, aby w wyniku stosowania zanurzonych zagęszczarek wibracyjnych nie naruszyć 

zbrojenia, już umieszczonego betonu lub wewnętrznych płaszczyzn deskowania. W obszarach o dużym 

nasyceniu zbrojenia, może być konieczne stosowanie zagęszczarek ręcznych o małych średnicach. 

Wykonawca dostarczy zagęszczarki ręczne o odpowiednich rozmiarach dla każdej części robót. 
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Wibracja betonu poprzez bicie młotkami w deskowaniu nie jest dozwolona. 

W trakcie umieszczania betonu przy poziomych lub nachylonych elementach taśmy dylatacyjnej, należy 

je unieść i zagęścić beton, do poziomu nieznacznie wyższego niż spód taśmy dylatacyjnej, przed jej 

zwolnieniem tak, aby zapewnić zupełne zagęszczenie otaczającego ją betonu. 

Czas zagęszczania powinien być ograniczony do czasu niezbędnie wymaganego i niepowodującego 

segregacji składników. Nie należy kontynuować zagęszczania z chwila pojawienia się wody lub 

nadmiaru zaprawy na zagęszczanej powierzchni. 

Nie należy dotykać betonu po zagęszczeniu i uformowaniu konstrukcji. Beton, który uległ częściowemu 

związaniu przed uformowaniem konstrukcji, nie powinien być stosowany i należy go usunąć z 

konstrukcji. 

Przerwy robocze i technologiczne 

Przerwy robocze i technologiczne powinny być kształtowane na poziomych lub na pionowych 

płaszczyznach. Dokładne umiejscowienie przerw roboczych i technologicznych, jeżeli nie pokazano na 

rysunkach, powinno być ustalone z Inspektorem Nadzoru, przed przystąpieniem do betonowania. 

Przerwy robocze i technologiczne należy wykonać w poprzek płaszczyzn. Przerwy powinny być 

lokalizowane w ten sposób, aby beton wylewany w pojedynczej operacji, był ograniczony w rozmiarze w 

celu zmniejszenia efektu skurczu i wpływu temperatury. Deskowanie dla przerw roboczych i 

technologicznych powinny mieć kształt prostokątny, oraz musi umożliwiać taśm wodoszczelnych. 

Krawędzie zewnętrzne wszystkich przerw roboczych i technologicznych powinny być kształtowane za 

pomocą desek o ostrych krawędziach, tak, aby zapewnić dokładne i proste wykończenie. Elementy 

skrajne powinny być mocno ustalone, szczelne oraz dokładnie dopasowane do zbrojenia. Propozycję 

Wykonawcy dotyczące rozmieszczenia, ilości i rozwiązań projektowych, przerw roboczych i 

technologicznych podlegają zatwierdzeniu Inspektora Nadzoru przed przystąpieniem do prac. 

W celu połączenia powierzchni stwardniałego betonu ze świeżym należy usunąć szkliwo cementowe i 

zaprawę, aż do częściowego odsłonięcia ziaren kruszywa. Przygotowanie powierzchni betonowej w 

przerwach roboczych wykonać strumieniem wody pod ciśnieniem lub strumieniem mieszaniny wody ze 

sprężonym powietrzem. Bezpośrednio przed betonowaniem beton w przerwie poddać długotrwałemu 

nawilżaniu, a układaną mieszankę betonową należy niezwykle starannie zagęścić. W zbiornikach w 

miejscach gdzie wymagana jest szczelność stosować należy specjalne wkładki uszczelniające w postaci 

taśm z tworzyw sztucznych, perforowanych wężów iniekcyjnych lub wkładek pęczniejących. 

Łączenie nowych konstrukcji ze starymi 

W miejscach, gdzie beton ma być wylewany przy/lub na powierzchni uprzednio wykonanych robót, 
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powierzchnie starego betonu, należy dokładnie wyszczotkować oraz wyczyścić wodą, powietrzem pod 

ciśnieniem, tak, aby uzyskać powierzchnię betonu bez wtrąceń, pyłu i zanieczyszczeń. 

Należy zwrócić szczególną uwagę, na dokładne zagęszczanie świeżego betonu. W pewnych 

przypadkach, w zależności od klasy zastosowanego betonu, czasu pomiędzy kolejnymi operacjami 

wylewania betonu, oraz warunków atmosferycznych. Przed przystąpieniem do ponownego 

betonowania, Inspektor Nadzoru może wymagać, aby stary beton powinien być oczyszczony w inny 

sposób niż wymieniono powyżej. 

Pielęgnacja betonu 

W trakcie wiązania beton powinien być chroniony przed uszkodzeniami na skutek działania warunków 

atmosferycznych (bezpośrednie światło słoneczne, deszcz, śnieg, albo mróz), płynącej wody lub 

uszkodzeniami mechanicznymi. Wszystkie metody zabezpieczenia świeżo wylanego betonu podlegają 

wcześniejszemu zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Maksymalne i minimalne temperatury otoczenia i wilgotność powinny być mierzone i rejestrowane 

każdego dnia przez Wykonawcę. Powinna istnieć możliwość sprawdzenia tych zapisów przez 

Inspektora Nadzoru. 

W trakcie wiązania betonu wszystkie odkryte powierzchnie powinny być przykryte wilgotnymi matami z 

juty oraz arkuszami z folii polietylenowej. Maty i folia powinny być mocno przymocowane dookoła 

krawędzi powierzchni betonowych tak, aby nie uszkodzić wykończonych powierzchni. Tak szybko ja to 

możliwe maty z juty i folia polietylenowa powinny być obniżone do uzyskania kontaktu z betonem i 

zabezpieczone w celu zapobiegnięcia penetracji wiatru w przestrzeni poniżej. Maty z juty powinny być 

cały czas utrzymywane w stanie wilgotnym nie krócej niż 10 dni lub według wskazań Inspektora 

Nadzoru. 

Inspektor Nadzoru może zatwierdzić alternatywne metody chronienia i pielęgnacji betonu. Nie należy 

stosować płynnych membran pielęgnacyjnych na odkrytych powierzchniach lub tam gdzie należy 

zapewnić zadowalające warunki przyczepności dla umieszczania dalszych warstw betonu lub zaprawy. 

Płynne membrany pielęgnacyjne nie powinny być używane w miejscach, gdzie ma być stosowana 

zaprawa, zaprawa żywiczna lub szczeliwo. 

Przed przystąpieniem do robót w betonie należy zapewnić wystarczające metody pełnej ochrony betonu 

kubaturowego w miejscu wykonywania tych robót. 

Podczas bardzo wysokich temperatur, pomimo podjęcia innych środków ochrony konstrukcji 

betonowych, Wykonawca może otrzymać polecenia ochładzania deskowania wypełnianego betonem 

poprzez spryskanie wodą. Wszystkie materiały, wyposażenie i woda do pielęgnacji betonu powinny być 
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przygotowane na placu budowy przed przystąpieniem do betonowania. 

Przy temperaturze poniżej 5ºC betonu nie należ polewać, a wskazane jest osłonić go plandekami 

zabezpieczającymi przed nadmiernym ochłodzeniem. 

Obciążanie konstrukcji betonowych 

Nie dopuszcza się żadnego zewnętrznego obciążania jakiejkolwiek części konstrukcji, co najmniej przez 

7 dni. Po tym okresie obciążanie konstrukcji jest dopuszczalne po uzyskaniu akceptacji Inspektora 

Nadzoru i po sprawdzeniu siedmiodniowej wytrzymałości betonu. 

Konstrukcję można obciążyć pełnym obciążeniem projektowym po 28 dniach i po osiągnięciu 

wytrzymałości charakterystycznej przez beton. 

Dylatacje i taśmy dylatacyjne 

Dylatacje mają za zadanie zabezpieczenie konstrukcji przed uszkodzeniem spowodowanym 

nierównomiernym osiadaniu gruntu, skurczem betonu i odkształceniami termicznymi. Muszą być tak 

zaprojektowane i wykonane, aby nie krępowały odkształceń i przemieszczeń poszczególnych 

elementów tj. przecinać w jednym przekroju wszystkie elementy konstrukcyjne. Szerokość szczelin 

dylatacyjnych, jaki i ich uszczelnienie i wypełnienie muszą być zgodne z wymogami projektu oraz 

zaleceniami Inspektor Nadzoru. Należy przyjmować szerokość w granicach 2-5cm. Powierzchnie 

betonu w szczelinach być gładkie i równe. Niedozwolone jest pozostawianie na powierzchni dylatacji, 

jakichkolwiek nierówności, wybrzuszeń, wycieków luz pozostawienie prętów zbrojenia, części 

deskowań. Wręcz niedopuszczalne jest wypełnienie lub zasklepienie dylatacji betonem lub zaprawą. 

Szczeliny dylatacyjne, w miejscach gdzie jest wymagana wodoszczelność, muszą być wyposażone w 

taśmę dylatacyjną, umożliwiającą przepływ. Taśmy dylatacyjne przeznaczone są do zabetonowania w 

obu częściach dylatowanej konstrukcji. Taśmy dylatacyjne powinny być wykonane z polichlorku winylu 

(PCV). Typ taśmy dylatacyjnej powinien być zgodny z wymogami projektu i być zatwierdzony przez 

Inspektora Nadzoru. Taśma w deskowaniu musi być zamocowana w sposób stabilny, nie może w 

trakcie betonowania ulegać przemieszczeniom, ani deformacjom. Należy ustabilizować część taśmy 

przeznaczoną do zabetonowania za pomocą specjalnych strzemion z drutu lub spinaczy. Beton wokół 

taśmy powinien być szczególnie starannie zagęszczony. Nie mogą w pobliżu taśmy występować raki 

czy kawerny. Taśmy dylatacyjne powinny być łączone tylko przez zgrzewanie za pomocą specjalnych 

urządzeń firmowych. Wykonawca przedłoży szczegóły postępowania przy łączeniu wzdłużnym i 

prostopadłym taśm dylatacyjnych. Złącza spawane pod różnymi kątami należy wykonać, jako fabrycznie 

prefabrykowane kształtki. 

Materiały na szalunki 
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Generalnie należy stosować deskowania inwentaryzowane oraz przesuwne lub przestawne, 

zapewniające wielokrotne użycie. 

Szalunki tradycyjne z drewna można stosować w przypadku konieczności technicznej i powinny być 

wykonywane z drewna dobrej jakości, bez sęków i wypaczeń. Grubość drewna na deskowanie nie 

powinna być mniejsza niż 30mm. Alternatywnie za aprobatą Inspektora Nadzoru, deskowanie może być 

wykonane z metalowych szalunków, sklejki albo twardej płyty pilśniowej o grubości 5mm położonej na 

deskowaniu o grubości 19mm, sklejki grubości nie mniejszej niż 18mm. Sklejka albo twarda płyta 

pilśniowa powinny być impregnowane i gładkie. 

Montaż deskowań 

Deskowania nie mogą ulegać deformacjom ani przemieszczeniom pod działaniem obciążeń. 

Deskowanie powinno być wykonane w linii prostej z zachowaniem poziomu i pionu. Dopuszczalne 

odchyłki wymiarowe deskowań podano w TWiORBM-BO. Deskowania muszą być szczelne, tak, aby 

uniemożliwić wyciekanie nie tylko mieszanki betonowej i zaprawy, ale także zaczynu cementowego. 

Połączenia deskowań należy wykonać zgodnie z przyjętym systemem. System połączeń winien 

uwzględniać obciążenia w trakcie wykonywania konstrukcji. 

Deskowanie konstrukcji od strony gruntu 

Deskowanie konstrukcji od strony gruntu powinno być stosowane do ukształtowania konstrukcji 

betonowych lub podparć innych konstrukcji zlokalizowanych poniżej poziomu terenu i powinny spełniać 

wyszczególnione powyżej wymagania dla wszystkich deskowań za wyjątkiem gładkości płaszczyzn 

deskowania. 

Połączenia wewnętrzne 

Nie dopuszcza się innych połączeń i węzłów w konstrukcjach z wyjątkiem zatwierdzonych przez 

Inspektora Nadzoru. 

Środki adhezyjne 

Całość deskowania winna być oczyszczona, a powierzchnie styku z betonem przesmarowane środkiem 

adhezyjnym zatwierdzonym przez Inspektora Nadzoru. Materiał powodujący szkodliwe oddziaływania 

na beton oraz przebarwienia betonu nie powinien być używany. Nie można dopuścić do 

zanieczyszczenia środkami adhezyjnymi przerwy roboczej, prętów zbrojenia i elementów stalowych 

wbudowanych w konstrukcję. 

Otwory rewizyjne 

Należy zapewnić możliwość oczyszczania dołu konstrukcji i prawidłowego betonowania i zagęszczania 

masy betonowej. 
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Rozdeskowanie konstrukcji 

Rozdeskowanie konstrukcji może nastąpić tylko za zgodą Inspektora Nadzoru i pod wykwalifikowanym 

nadzorem kompetentnego pracownika, tak, aby nie spowodować uszkodzenia betonu. Minimalny czas 

pomiędzy betonowaniem i rozdeskowaniem dla różnych elementów konstrukcji jest podany w tabeli 

poniżej. Niezależnie od spełnienia wymagań w tabeli nie zwalnia się Wykonawcy z obowiązku 

sprawdzenia wytrzymałości betonu przed rozformowaniem jak również uzyskania zgody Inspektora 

Nadzoru na rozdeskowanie. 

Okresy demontażu deskowania dla przeciętnej temperatury 4ºC lub wyższej podano w tabeli poniżej: 

 

Deskowanie boczne belek, ścian 

i słupów 

Deskowanie dolne stropów i belek 

Dla długości do 3 m Dla długości powyżej 3m 

3 dni 8 dni 20 dni 

 

W każdym wypadku Wykonawca powinien opóźnić demontaż, jeżeli w opinii Inspektora Nadzoru beton 

nie osiągnął wystarczającej. 

W przypadku temperatury poniżej 4ºC czas deskowania powinien być przedłużony o ilość dni, gdy 

temperatura była niższa niż 4ºC. 

Alternatywnie, niezależnie od warunków podanych w tabeli, usuwanie deskowań jest możliwe, gdy 

beton osiągnie wytrzymałość. Uszkodzenie betonu w trakcie usuwania deskowań powinno być 

natychmiast naprawione na koszt Wykonawcy i ku satysfakcji Inspektora Nadzoru. 

Wykańczanie powierzchni betonowych 

Wykończenie powierzchni powinno być zgodne z niżej podanymi, jeżeli dokumentacja nie mówi inaczej. 

Zewnętrzne i wewnętrzne powierzchnie powyżej poziomu terenu (za wyjątkiem powierzchni poziomych), 

powierzchnie w kontakcie z cieczami łącznie z kanałami ściekowymi powinny posiadać powierzchnię 

samoistnie gładką po usunięciu deskowania. 

Powierzchnie poniżej poziomu terenu: tekstura powierzchni może odzwierciedlać użyte deskowania. 

Powierzchnie poziome: powierzchnie poziome podłóg i dna zbiorników winny być zatarte packą stalową 

na gładko (blichowane). 

Krawędzie elementów: krawędzie elementów powinny posiadać skosy 20mm na 20mm. 

Faktury betonu: faktura betonu winna być opisana na rysunkach szczegółowych. Wykonawca przed 

wykonaniem faktury powinien przedstawić próbkę o wielkości 1m2 do aprobaty Inspektora Nadzoru. 
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Wszystkie powierzchnie: wszystkie powierzchnie nie powinny posiadać pęknięć, raków, widocznych 

rozwarstwień kruszywa itp. 

Faktura zewnętrzna betonu winna kończyć się 500mm poniżej poziomu terenu. 

Tolerancje wykonania konstrukcji betonowych 

Wykonanie deskowania i betonowanie powinny być takie, aby konstrukcja betonowa nie wymagała 

żadnych poprawek, powierzchnie powinny być gładkie, a beton dobrze zagęszczony. Wymiary 

konstrukcji powinny być zgodne z założeniami projektu i nie przekraczać maksymalnych tolerancji 

podanych w tabeli poniżej. 

Określenia w tabeli „linie i poziomy” oraz „przekrój” oznaczają wymiary liniowe, poziomy oraz wymiary 

przekroju pokazane na rysunkach. 

Nierówności powierzchni powinny być klasyfikowane, jako faliste lub kątowe. Określenie nierówności 

powierzchni powinno być dokonane za pomocą prostej łaty o długości 3,0m. 

Dopuszczalne nierówności płaszczyzn wynoszą: 

 

 

Faktura 

Tolerancje dla konstrukcji wylewanych na budowie [mm] 

Wymiary liniowe i 

poziomy 

Nierówności 

kątowe 

Nierówności 

faliste 

Przekrój 

Powierzchnie wykonane w szalunkach 

obłożonych PVC/GRP i przeznaczone do 

kontaktu z cieczami 

±3 0 ±3 ±6 

Powierzchnie z pierwszą warstwą tynku ±6 ±3 ±6 ±6 

Inne powierzchnie ukryte ±12 ±6 ±6 ±12/-6 

Zewnętrzne powierzchnie nie uformowane ±6 ±3 ±3 ±6 

Ukryte powierzchnie nie uformowane ±12 ±6 ±6 ±12/-6 

 

Usuwanie usterek na powierzchniach betonowych 

Sposób usuwania usterek na powierzchniach betonowych powinien być ustalony z Inspektorem 

Nadzoru natychmiast po rozebraniu deskowania, a naprawy powinny być natychmiast wykonane. 

Naprawa betonu nieuzgodniona z Inspektorem Nadzoru będzie odrzucona. 

Jakiekolwiek drobne wady powierzchni powinny być naprawione za aprobatą Inspektora Nadzoru 

natychmiast po zakończeniu rozdeskowania i pielęgnacji. Środki naprawcze mogą obejmować, ale nie 

powinny się ograniczać do: 
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a) Otwory zostawione w konstrukcji dla powiązania deskowania powinny zostać oczyszczone z 

usunięciem luźnych odprysków materiału. Powierzchnia powinna zostać przygotowana do naprawy. 

Naprawa winna zostać dokonana przy pomocy zaprawy naprawczej. W zbiornikach otwory po 

stężeniach szalunkowych ścian wypełnić wklejanymi korkami betonowo-żywicznymi. 

b) Wklęśnięcia, raki i przebarwienia betonu i pomniejsze wady mogą być oczyszczone i zatarte 

zaprawą cementową natychmiast po usunięciu deskowania. 

c) Wszelkie nierówności mogą być zeszlifowane i naprawione zaprawą. 

d) Małe ubytki i szczeliny powinny być rozkute prostopadłe do lica betonu na głębokość, co najmniej 

25mm i wypełnione zaprawą naprawczą zgodnie z pkt.5.5.13. 

Betonowe zaprawy do napraw konstrukcji 

Betonowe zaprawy do napraw powierzchni powinny być wykonane w proporcji: jednej części wagowo 

cementu ekspansywnego i trzech części kruszywa drobnoziarnistego przechodzącego przez sito 1mm. 

Dodatki ulepszające konsystencję mogą być dodawane po zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. 

Dodatki ulepszające konsystencję jak również receptura zaprawy podlegają zatwierdzeniu przez 

Inspektora Nadzoru. Kolor zaprawy powinien być dobrze dobrany do otaczającego betonu. Do naprawy 

konstrukcji można stosować zaprawy naprawcze i szpachlówki na bazie cementu, modyfikowane 

polimerami i żywicami z dodatkiem mikrokrzemionki zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Zaprawa 

naprawcza powinna być nakładana w warstwach o grubości nie większej niż 15mm. W trakcie naprawy 

należy zaprawę zagęszczać przez ubijanie na całej powierzchni warstwy. Po zagęszczaniu 

powierzchnia każdej warstwy powinna być uszorstniona przed nałożeniem następnej warstwy. Otwory 

nie powinny być napełniane powyżej lica betonu. 

Roboty zbrojarskie: 

Elementy zbrojenia powinny być wykonywane w warsztatach zbrojarskich, gdzie Wykonawca powinien 

przygotowywać urządzenia do prostowania stali dostarczonej w kręgach, gięcia i cięcia oraz zgrzewania 

i spajania stali zbrojeniowej, jak również: wykazy zbrojenia z podaniem długości i gięć na każdy element 

i konstrukcję. Kopie tych planów, wykazów i zamówień powinny zostać przekazane Inspektorowi 

Nadzoru do zatwierdzenia. 

Zatwierdzenie planów, wykazów i zamówień nie zwalnia Wykonawcy z jego odpowiedzialności za 

wykonane zbrojenie zgodne z rysunkami i/lub stosownie do wymagań wyszczególnionych w normie PN-

B-03264:2002 (21). 

Przygotowanie materiału 

Zbrojenie powinno być zabezpieczone przed brudem, pyłem, rdzą, olejem itp. 
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Po zamontowaniu zbrojenie należy sprawdzić i oczyścić. 

Gięcie prętów 

Pręty stali zbrojeniowej powinny być cięte z prostych prętów wolnych od skrętów i wygięć i powinny być 

zginane na zimno przez doświadczonych robotników. Pręty o średnicy większej niż 12mm powinny być 

wyginane na giętarce zatwierdzonej przez Inspektora Nadzoru. 

Cięcie siatek zbrojeniowych 

Siatki zbrojeniowe powinny być cięte prosto z arkuszy. Cięcie powinno być robione w taki sposób, aby 

ograniczyć stratę materiału. Nie zezwala się na używanie pozostałości wyciętych siatek. 

Łączenie prętów i drutów 

Wykonanie zakładów prętów i siatek zbrojeniowych dopuszczalne jest w razie konieczności po 

zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru. Łączenie prętów przez spawanie nie powinno być 

wykonywane bez zgody Inspektora Nadzoru. Jeżeli nie podano inaczej, długość zakładów prętów 

powinna spełniać wymagania normy PN-B-03264 (21). 

Zakłady sąsiednich siatek powinny być wykonywane w sposób określony projektem oraz wymogami 

Inspektora Nadzoru. 

Montaż zbrojenia 

Gotowe do wbudowania pręty i elementy zbrojenia powinny być na składowisku zgrupowane w wiązki 

lub paczki oraz wyposażone w trwałą informację o numerze pręta lub elementu, średnicy i długości, o 

klasie i znaku stali. Zbrojenie winno być zamontowane i ustabilizowane na miejscu oraz powinno 

zachować niezmienność pozycji w trakcie betonowania. 

Poprawny układ i stabilizacja zbrojenia uzyskiwana jest poprzez prawidłowe wiązanie, rozpieranie, 

wieszaki i przekładki dystansowe. Pręty powinny być wiązane w ich poprawnej pozycji przy pomocy 

drutu wiązałkowego. Oprócz innych wymagań, zbrojenie powinno być ustalone w taki sposób, który 

zabezpieczy podparcie i rozparcie na obciążenia, które mogą wystąpić podczas budowy. 

W czasie układania zbrojenia w deskowaniu należy zamontować odpowiednią liczbę dystansowników z 

betonu lub tworzyw sztucznych, zapewniające wymaganą grubość otulenia. 

W płytach zbrojonych dwoma warstwami zbrojenia górna warstwa winna być podparta przy pomocy 

dystansów stalowych (stołków) zabezpieczonych przekładkami dystansowymi przed kontaktem z 

deskowaniem. 

Otulina betonu winna być zgodna z obowiązującymi przepisami tj. PN/B-03264 (22) oraz PN-EN 206 

(23) w zależności od warunków środowiskowych oraz wymogami projektu. 

Odstęp pomiędzy dwoma równoległymi za wyjątkiem zakładów nie powinien być mniejszy niż rozmiar 
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kruszywa +5mm. 

Zbrojenie wystające z elementów konstrukcji i narażone na działanie warunków atmosferycznych lub 

długie okresy między operacyjne, powinno być zabezpieczone w celu przeciwdziałania korozji za 

aprobatą Inspektora Nadzoru. Jeśli, pomimo tych środków ostrożności, pojawi się rdza na 

powierzchniach, powinna być natychmiast usunięta ku satysfakcji Inspektora Nadzoru. 

Odbiór zbrojenia przed betonowaniem 

Całe zbrojenie, po zamontowaniu, powinno być odebrane i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru 

przed przystąpieniem do betonowania. Niedopuszczalne jest betonowanie przed odbiorem zbrojenia. 

Podczas kontroli przy odbiorze zbrojenia należy sprawdzić: 

 Zgodność z projektem wymiarów i usytuowania zbrojenia 

 Prawidłowość wykonania połączeń prętów spawanych i zgrzewanych 

 Długość zakotwień prętów łączonych na zakład oraz ich rozmieszczenie 

 Grubość otuliny prętów 

 Sztywność i stabilność zmontowanego zbrojenia 

 Czystość powierzchni prętów 

 Zaświadczenia z badań połączeń zgrzewanych i spawanych 

 Z dokonanego odbioru zbrojenia należy sporządzić protokół. 

 

4.2. Prefabrykowane elementy betonowe 

4.2.1. Informacje ogólne 

Prefabrykaty betonowe i żelbetowe powinny spełniać stosowne wymagania Specyfikacji. 

Prefabrykaty mogą być wykonywane na placu budowy, albo w fabryce zatwierdzonej przez Inspektora 

Nadzoru. Wszystkie elementy prefabrykowane powinny posiadać numer identyfikacyjny z datą 

wykonania. Prefabrykaty nieoznaczone zostaną odrzucone przez Inspektora Nadzoru. 

Przewóz prefabrykatów na budowę dozwolony jest po spełnieniu jednego z następujących warunków: 

 Sezonowania 28 dni po wytworzeniu, lub 

 Po osiągnięciu wytrzymałości transportowej. 

Zamontowane prefabrykaty powinny posiadać jednakowy kolor i fakturę na widocznych powierzchniach. 

Sposób układania i zgęszczania betonu w prefabrykatach podlega zatwierdzeniu przez Inspektora 

Nadzoru. 

4.2.2. Jakość i badanie betonu 

Beton użyty do produkcji prefabrykatów powinien spełniać wymagania projektu oraz technologii. 
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Projekt, mieszanie, próby, wiązanie i pielęgnacja oraz kontrola jakości betonu stosowanego w 

prefabrykatach powinny być zgodne z pkt.5.5.1. niniejszej specyfikacji. 

4.2.3. Elementy wylewane 

Elementy wylewane powinny być ustalone w pozycjach jak pokazano w dokumentacji. 

4.2.4. Montaż elementów prefabrykowanych 

Wszystkie prefabrykaty powinny być umieszczone i połączone zgodnie z zatwierdzonymi rysunkami 

roboczymi. Należy zwrócić uwagę na właściwe podstemplowanie istniejącego stropu z ustawianiem 

stempli na belkach drewnianych przenoszących obciążenia na większą powierzchnię stropu lub 

posadzek. Należy również właściwie przygotować podłoże pod oparcie belek stalowych stropu z 

odpowiednim przygotowaniem poduszek żelbetowych do podparcia końców belek. Należy również 

zwrócić uwagę na właściwe przygotowanie i ułożenia zbrojenia stropów płytowych - szczególnie 

krzyżowo zbrojonego. Beton konstrukcji żelbetowych należy dokładnie zagęścić, najlepiej wibratorami 

wgłębnymi. Zwrócić należy również uwagę na staranne ułożenie stropu TERIVA z zachowaniem 

następujących zasad: Belki stropowe ustawiać w rozstawie osiowym, co 60 cm. Rozstaw należy 

sprawdzić poprzez ułożenie pomiędzy nimi po jednym pustaku przy każdym końcu belki. Najmniejsza 

długość oparcia belki na podporze powinna wynosić 8 cm. Końce belek opierać na zaprawie 

cementowej marki 80 o gr. ok. 2 cm. Przy zakładanej rozpiętości stropu ok.. 5,3 m należy zastosować 2 

podpory montażowe równolegle do kierunku ułożenia belek. Układanie pustaków na stropie należy 

prowadzić w jednym kierunku, prostopadłym do belek. Powierzchnie czołowe pustaków przylegające do 

wieńców, podciągów i żeber powinny być przed ich ułożeniem zamknięte (zadeklowane). Pustaków nie 

należy opierać na podporach stałych, na których ułożone są belki. Strop na ścianach zakotwić w wieńcu 

żelbetowym. Po ułożeniu pustaków należy oczyścić zanieczyszczenia, polać obficie wodą i przystąpić 

do betonowania przestrzeni pomiędzy pustakami i warstwy nadbetonu ok. 3 - 4 cm. Należy zwrócić 

uwagę na dokładne wypełnienie powierzchni mieszanką betonową, prawidłowe zagęszczenie oraz 

pielęgnację betonu zwłaszcza w dni słoneczne. W środkowej części stropów, wykonać należy żebro 

rozdzielcze szer. 10 cm zbrojone 2 prętami o śr. 12 mm łączone strzemionami śr 6 mm, co 30 cm. 

Prace kontynuować w koordynacji z robotami ziemnymi, robotami izolacyjnymi oraz branżowymi. 

 

 

5. KONTROLA JAKOŚCI 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania szalunków, konstrukcji żelbetowej, zbrojenia, przewiązek, 

mocowań w trakcie odbiorów częściowych przed zakryciem, sprawdzenie jakości materiałów i 
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elementów, zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z projektem. 

 

5.1. Zakres kontroli 

Zachowując w mocy wszystkie przepisy dotyczące wytrzymałości betonu, Inspektor Nadzoru ma prawo 

pobrania w każdym momencie, kiedy uzna to za stosowne, dalszych próbek materiałów lub betonów 

celem poddania badaniom bądź próbom laboratoryjnym. 

Kontroli podlegają następujące właściwości mieszanki betonowej i betonu, badanie wg PN-88/B-06250 

(1): 

 Konsystencja mieszanki betonowej, 

 Zawartość powietrza w mieszance betonowej, 

 Wytrzymałość betonu na ściskanie, 

 Nasiąkliwość betonu, 

 Odporność betonu na działanie mrozu, 

 Przepuszczalność wody przez beton. 

Zwraca się uwagę na konieczność wykonywania kontroli jakości betonu. Inspektor Nadzoru może 

zażądać wykonania badań i kontroli na betonie utwardzonym za pomocą metod nieniszczących, jak np. 

próba sklerometryczna, próba za pomocą ultradźwięków, pomiaru oporności itp. 

 

5.2. Sprawdzenie konsystencji mieszanki betonowej 

Sprawdzenie konsystencji należy przeprowadzać podczas projektowania składu mieszanki betonowej i 

następnie przy stanowisku betonowania, co najmniej 2 razy w czasie jednej zmiany roboczej. Różnice 

pomiędzy przyjętą, a kontrolowaną konsystencją mieszanki nie powinny przekroczyć: 

+20% ustalonej wartości wskaźnika Ve-Be 

+1cm- wg metody stożka opadowego, przy konsystencji plastycznej. 

Dopuszcza się korygowanie konsystencji mieszanki betonowej wyłącznie przez zmianę zawartości 

zaczynu w mieszance, przy zachowaniu stałego stosunku cementowo-wodnego, ewentualnie przez 

zastosowanie domieszek chemicznych. 

5.3. Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej 

Sprawdzenie zawartości powietrza w mieszance betonowej przeprowadza się metodą ciśnieniową 

podczas projektowania jej składu, a przy stosowaniu domieszek napowietrzających, co najmniej raz w 

czasie zmiany roboczej podczas betonowania. Zawartość powietrza w mieszance betonowej, badana 

metodą ciśnieniową wg PN-88/B-06250 (18) nie powinna przekraczać: 
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 2% w przypadku nie stosowania domieszek napowietrzających. 

 Przedziałów wartości podanych w tabeli niżej w przypadku stosowania domieszek 

napowietrzających. 

 

Uziarnianie kruszywa [mm] 0-16 0-31,5 

Zawartość powietrza Beton narażony na czynniki atmosferyczne 3,5 do 5,5 3 do 5 

[%] Beton narażony na stały dostęp wody przed 

zamarzaniem 

3,5 do 6,5 4 do 6 

 

5.4. Sprawdzenie wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) 

W celu sprawdzenia wytrzymałości betonu na ściskanie (klasy betonu) Wykonawca pobierze próbki o 

liczbie określonej przez Inspektora Nadzoru, lecz nie mniej niż: 1 próbkę na 100 zarobów, 1 próbkę na 

50 m3, 1 próbkę na zmianę roboczą oraz 3 próbki na partię betonu. Próbki pobiera się przy stanowisku 

betonowania, losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje i bada 

zgodnie z PN-88/B-06250 (18). 

Ocenie podlegają wszystkie wyniki badania próbek pobranych z partii. Partia betonu może być 

zakwalifikowana do danej klasy, jeśli wytrzymałość określona na próbkach kontrolnych 150*150*150mm 

spełnia następujące warunki: 

1. Przy liczbie kontrolowanych próbek n<15 

 R i min ≥ a RbG (1) 

Gdzie: R i min - najmniejsza wartość wytrzymałości w badanej serii złożonej z „n” próbek 

 RbG – wytrzymałość gwarantowana, 

b- współczynnik zależny od liczby próbek wg tabeli: 

c-  

Liczba próbek - n a 

Od 3 do 4 1,15 

Od 5 do 8 1,10 

Od 9 do 14 1,05 

 

W przypadku, gdy warunek (1) nie jest spełniony, beton może być uznany za odpowiadający danej 

klasie, jeśli spełnione 
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są następujące warunki (2) i (3): 

 R i min > RbG (2) 

oraz 

 R> 1.2· RbG (3) 

gdzie  R- średnia wartość wytrzymałości badanej serii próbek, obliczona wg wzoru (4): 

R =
 

 
 ∑   
 
   (4) 

w którym Ri - wytrzymałość poszczególnych próbek. 

2. Przy liczbie kontrolowanych próbek n>15 zamiast warunku (1) lub połączonych warunków (2) i (3) 

obowiązuje warunek (5) 

 Ri – 1.64 · s > RbG (5) 

w którym: 

 Ri – średnia wartość wg wzoru (4), 

 s- odchylenie standardowe wytrzymałości dla serii n próbek obliczone wg wzoru: 

S= √
 

   
∑(    ) (6) 

W przypadku, gdy odchylenie standardowe wytrzymałości s, według wzoru (6) jest większe od 0,2 R wg 

wzoru (4), należy się ustalenie i usunięcie przyczyn powodujących zbyt duży rozrzut wytrzymałości. W 

przypadku, gdy warunki (1) lub (2) nie są spełnione, kontrolowaną partię betonu należy zakwalifikować 

do odpowiednio niższej klasy. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora Nadzoru, 

przeprowadzić można dodatkowe badania wytrzymałości betonu na próbkach wyciętych z konstrukcji 

lub elementu, albo badania nieniszczące wytrzymałości betonu wg PN-74/B29 06261 (26) lub wg PN-

74/B-06262 (27) . Jeżeli wyniki tych badań dodatkowych będą pozytywne, to nadzór może uznać beton 

za odpowiadający wymaganej klasie. 

 

5.5. Sprawdzenie nasiąkliwości betonu 

Sprawdzenie nasiąkliwości betonu należy przeprowadzić przy ustalaniu składu mieszanki betonowej 

oraz na próbkach pobranych przy stanowisku betonowania zgodnie z zaleceniami Inspektora Nadzoru, 

lecz nie mniej niż 3 razy w okresie wykonywania obiektu. Należy badać nasiąkliwość na próbkach 

wyciętych z konstrukcji. Oznaczanie to przeprowadza się, co najmniej na 5 próbkach pobranych z 

wybranych losowo różnych miejsc. Nasiąkliwość powinna być mniejsza aniżeli 4%. 

 

5.6. Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu 
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Sprawdzanie odporności betonu na działanie mrozu przeprowadza się na próbkach wykonanych w 

warunkach laboratoryjnych podczas ustalania składu mieszanki betonowej oraz na próbkach 

pobieranych przy stanowisku betonowania zgodnie z planem kontroli, lecz, co najmniej jeden raz w 

okresie betonowania obiektu i nie rzadziej niż 1 raz na 5000m3 betonu. Zaleca się badanie na próbkach 

wyciętych z konstrukcji. 

Do sprawdzenia stopnia mrozoodporności betonu w elementach konstrukcyjnych szczególnie 

narażonych na styczność ze środkami odmrażającymi, zaleca się stosowanie metody przyspieszonej 

wg PN-88/B 06250 (18) . Wymagany stopień mrozoodporności betonu F 150 jest osiągnięty, jeśli po 

wymaganej (150) liczbie cykli zamrażania-odmrażania próbek spełnione są poniższe warunki: 

1.  Po badaniu metodą zwykłą wg Pn-88/B-06250 (18), 

 Próbka nie wykazuje pęknięć, 

 Łączna masa ubytków betonu w postaci zniszczonych narożników i krawędzi, odprysków kruszywa 

itp. nie przekracza 5% masy próbek niezamrażanych, 

 Obniżenie wytrzymałości na ściskanie w stosunku do próbek niezamrażanych nie jest większe niż 

20%. 

3. Po badaniu metodą przyspieszoną wg PN-88/B-06250 (18), 

 Próbka nie wykazuje pęknięć, 

 Ubytek objętości betonu w postaci złuszczeń, odłamków i odprysków, nie przekracza  w żadnej 

próbce wartości 0,05 cm3 /cm2 powierzchni zanurzonej w wodzie. 

 

5.7. Dokumentacja badań 

Na Wykonawcy robót spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez 

własne laboratoria lub na zlecenia), przewidzianych niniejszymi „Specyfikacjami...” oraz gromadzenie, 

przechowywanie i okazywanie Inspektorowi Nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących, jakości 

betonu i stosowanych materiałów. 

 

5.8. Kontrola jakości złącz spawanych 

Właściwości mechaniczne stali do wykonywania zbrojenia, zasady łączenia prętów, odgięć oraz 

wykonywania haków powinny odpowiadać normie PN-84/B-03264 (22). Stal dostarczona na budowę 

powinna posiadać atest producenta stwierdzający jej gatunek. 

Szczególne badania kontrolne spajanych złącz należy prowadzić w przypadku niewłaściwego wyglądu 

zewnętrznego połączenia, przy zmianie gatunku stali i średnicy pręta oraz zmianie parametrów 
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zgrzewania lub spawania. 

Ponadto na każde żądanie Inspektora Nadzoru. 

Badanie wytrzymałości na rozciąganie złącz prętów zgrzewanych doczołowo lub spawanych powinno 

być przeprowadzane wg zasad określonych w normie PN-88/M-69710 (28). 

Przeprowadzone badania kontrolne złącz spajanych powinny być wpisane do dziennika budowy. 

 

5.9. Badania konstrukcji betonowych 

5.9.1. Badania w czasie budowy 

Badania konstrukcji betonowych i żelbetowych w czasie robót należy wykonywać w sposób uzgodniony 

z Inspektorem Nadzoru. 

Badania należy przeprowadzać, w miarę postępu robót, jakości używanych materiałów i zgodności 

wykonywanych robót z projektem i obowiązującymi normami. Badania powinny objąć wszystkie etapy 

produkcji, a przede wszystkim takie roboty, które przy ostatecznym odbiorze nie będą widoczne, a 

jakość ich wykonania nie będzie mogła być sprawdzona. Wyniki badań oraz wnioski i zalecenia powinny 

być wpisane do dziennika budowy. 

1. Sprawdzenie materiałów polega na stwierdzeniu, czy gatunki ich odpowiadają przewidzianym w 

dokumentacji technicznej i czy są zgodne ze świadectwami jakości i protokółami odbiorczymi. 

2. Sprawdzenie rusztowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, pionem, niwelatorem i 

porównanie z projektem 

Badania polegają na stwierdzeniu: 

 Zgodności podstawowych wymiarów z projektem, 

 Zachowaniu rzędnych oraz odchylenia od położenia poziomego i pionowego, 

 Zgodności przekrojów poprzecznych elementów nośnych, 

 Wielkości podniesienia wykonawczego, 

 Prawidłowości i dokładności połączeń między elementami. 

3. Sprawdzenie należy wykonać przez oględziny zewnętrzne połączeń i przez kontrolę dociągnięcia 

wszystkich śrub w konstrukcji. 

4. Sprawdzenie deskowań wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą łatą i porównanie z 

projektem oraz PN-63/B-06251 (29). 

5. Sprawdzenie zbrojenia wykonuje się przez bezpośredni pomiar taśmą, poziomicą, suwmiarką i 

porównanie z projektem oraz PN-63/B-06251 (29). 

6. Sprawdzenie robót betonowych wykonuje się wg PN-88/B-06250 (18) i PN-63/B-06251 (29). 
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7. Sprawdzenie korpusów budowli należy wykonać przez: 

 Porównanie z projektem usytuowania budowli względem trwałych punktów, charakterystycznych w 

terenie, 

 Porównanie rzędnych z projektem, 

 Porównanie przekrojów poprzecznych budowli z projektem, 

 Ustalenie, czy nachylenie ścian pionowych jest w granicach dopuszczalnych, 

 Badania powierzchni betonu pod kątem rys, pęknięć i raków. 

5.9.2. Badania po zakończeniu budowy. 

Po zakończeniu budowy należy przeprowadzić badania: 

1. Sprawdzenie podstawowych wymiarów obiektu należy przeprowadzać przez wykonanie pomiarów na 

zgodność z dokumentacją techniczną w zakresie: 

 Podstawowych rzędnych oraz położenia osi obiektu w stosunku trwałych punktów 

charakterystycznych, 

 Rozpiętości elementów konstrukcyjnych i długości całego obiektu. 

2. Sprawdzenie konstrukcji należy wykonać przez oględziny oraz kontrolę formalną dokumentów z 

badań prowadzonych w czasie budowy. 

3. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami 

Wszystkie materiały niespełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji zostaną 

odrzucone. Jeśli materiały niespełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane to na 

polecenie Inspektora Nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. 

Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji 

powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt. 

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor Nadzoru może uznać wadę za nie mającą 

zasadniczego wpływu na cechy eksploatacyjne i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

 

6. OBMIAR 

6.1. Jednostka obmiaru 

Powierzchnia stropów żelbetonowych (m3), Objętości słupów podciągów schodów w m3. 

 

7. ODBIÓR 

Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych. 
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8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy. 

 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowe. 

 PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. 

 BN-73/6736-01- Beton zwykły. Metody badań. 
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3. OBRÓBKI BLACHARSKIE RYNNY l RURY SPUSTOWE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

obróbek blacharskich oraz rynien i rur spustowych. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji 

technicznej (SST) i jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie obróbek blacharskich i rur spustowych: 

 45261320-3 KŁADZENIE RYNIEN 

 

 

 CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

GRUPA ROBÓT: CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 

zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

KLASA: CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne  

KATEGORIA: CPV: 45262000-1   Roboty w zakresie wykonywani pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne  

 CPV: 45261320-3 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz 

podobne roboty 

 CPV: 45261320-3 Kładzenie rynien 
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1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz 

określeniami podanymi w ST kod 45000000-01 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące 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 

45000000-01 „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Wymagania dotyczące materiałów. 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST kod 45000000-

01 „Wymagania ogólne" pkt 2 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.: 

 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. 

 Zastosowane wpusty dachowe powinny mieć podaną przepustowość, tzw. wydajnością nominalną, 

zgodną z normą PN-92/B-01707, według której miarodajne natężenie deszczu wynosi nie mniej niż 

300 l/s•ha. 

 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

 Rury spustowe o przekroju okrągłym średnica 15 cm 

 Korytka odpływowe w stropodachu i garażu podziemnym – wpusty dachowe i posadzkowe 

 Obróbki blacharskie z blachy powlekanej w kolorze grafitowym 
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Wszystkie materiały 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. 

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Wymagania dotyczące sprzętu. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST kod 45000000-01 „Wymagania ogólne" pkt 3 

 

3.2. Sprzęt do wykonywania robót 

 Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi. 

 Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują nie korzystnego 

wpływu, na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST kod 45000000-01 „Wymagania ogólne" pkt 4 

Transport materiałów: 

Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

 Samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton, 

 Samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton, 

 Ciągnik kołowy z przyczepą. 

Blachy do obróbek blacharskich oraz rury spustowe mogą być przewożone dowolnymi środkami 

transportu. Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i 

zabezpieczyć przed możliwością przesuwania się podczas transportu. 

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 

Jeżeli długość elementów jest większa niż długość pojazdu, wielkość nawisu nie może przekroczyć 1 m. 

Przy za i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną niekorzystnie, na 

jakość robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu 

drogowego. 
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Obróbki blacharskie 

 Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia. 

 Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej 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 można 

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. 

 

5.2. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych 

 Korytka odpływowe powinny być dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu i 

odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, PN-92/B-01707 oraz PN-EN 12056-3 

 Przekroje poprzeczne rur spustowych i wpustów dachowych powinny być dostosowane do wielkości 

odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu). Do obliczeń projektowych wielkości spływu wody 

deszczowej nadal stosowana jest norma PN-92/B-01707, według której miarodajne natężenie 

deszczu wynosi nie mniej niż 300 l/s•ha. 

 Rury spustowe z blachy powinny odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,  

 Elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607:1999. 

Korytka odpływowe z blachy stalowej ocynkowanej 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 warstwy spadkowej stropodachu 

Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej 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 
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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 

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. 

Wpusty dachowe: 

a) Powinny posiadać systemowe, szczelne połączenie z paraizolacją 

b) Dla każdej odwadnianej powierzchni należy zapewnić przynajmniej jeden wylot awaryjny oraz jeden 

przelew awaryjny. W sytuacji, gdy nie jest możliwe wykonanie awaryjnego systemu rurowego, czyli 

dodatkowej instalacji odprowadzającej nadmiar wody, można zastosować rozwiązanie polegające na 

zastosowaniu specjalnych, systemowych elementów spiętrzających do standardowych wpustów. 

Zastosowany, jako awaryjny, standardowy wpust, bez elementu spiętrzającego powinien być 

umieszczony ok. 5 cm ponad podstawowymi wpustami dachowymi.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Kontrola jakości robót. 

Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej 

specyfikacji. 

 

6.2. Kontrola wykonania. 

Kontrola wykonania polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z po- wołanymi normami 

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora 

nadzoru: 

a) W odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) - podczas wykonania prac 

b) W odniesieniu do właściwości całego wykonania (kontrola końcowa) - po zakończeniu prac 

pokrywczych. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w 

dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1 Ogólne zasady 

Podstawę do odbioru wykonania robót stanowi stwierdzenie zgodności ich wykonania z dokumentacją 

projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w dokumentacji powykonawczej. 

 

8.2. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych. 

Odbiór obróbek blacharskich i rur spustowych powinien obejmować: 

 Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych. 

 Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp. 

 Sprawdzenie prawidłowości spadków dachowych 

 Sprawdzenie szczelności połączeń rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe 

mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych. 

 

8.5. Zakończenie odbioru 

Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych 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 PŁATNOŚCI 

 

9.1. 45261310-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. 

 

9.2. 45261320 - Rynny i rury spustowe 

Płaci się za ustaloną ilość „m" rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 
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 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-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. 

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

 PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. 

 Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć dachowych układanych na ciągłym podłożu. 

 PN- EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych 

ze stali układanych na ciągłym podłożu. 

 PN-EN 508- 1:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze scali odpornej na korozję. Część 1: Stal. 

 PN-EN 508-2:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: 

Aluminium. 

 PN-EN 508-3:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal 

odporna na korozję. 

 PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów 

samonośnych z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu. 

 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 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych - część C: zabezpieczenie izolacje, zeszyt 
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1: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB - Warszawa 2004 r. 
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4. ROBOTY MURARSKIE I MUROWE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

konstrukcji murowych z ceramiki budowlanej. 

 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i umowny przy zlecaniu i realizacji 

robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Niniejsza SST dotyczy robót, które obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie murów przy Użyciu materiałów odpowiadających wymaganiom norm lub aprobat 

technicznych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, rozporządzeniami wykonawczymi do tej 

ustawy, nomenklaturą Polskich Norm i aprobat technicznych:  

 Roboty budowlane murowe – wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem  murów                    

z bloczków silikatowych klasy 15, zgodnie z dokumentacją 

 Projektowa ściana działowa – ściana pionowa, nienośna, dzieląca wnętrze. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 1.5. 

 CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

GRUPA ROBÓT: CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 

zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

KLASA: CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne  

KATEGORIA: CPV: 45262000-1   Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

 CPV: 45262500-6 Roboty murarskie i murowe 
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Przy wykonywaniu murów z ceramiki budowlanej należy przestrzegać zasad podanych w normach PN-

68/B-10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze” 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne” pkt. 2. 

 

2.2. Cegła pełna 

Cegły pełne do wykonania murów powinny spełniać wymagania normy PN-B-12050:1996 lub aprobaty 

technicznej. Klasa: 10 

Wymiary: 25x12x6,5cm 

Masa: ok. 3,5 kg 

Współczynnik przewodności cieplnej: K = 0,52 - 0,56 W/mK Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 

24% 

Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do -15oC i odmrażania - brak 

uszkodzeń po badaniu 

 

2.3. Bloczki silikatowe 

Bloczki silikatowe do wykonania murów powinny spełniać wymagania normy PN-B-12050:1996 lub 

aprobaty technicznej.  

Wymiary:  - ściany nośne: 25x24x22 cm 

  - ściany działowe: 25x8x22 cm 

Masa:   - ściany nośne: 25x24x22 cm 

  - ściany działowe: 25x8x22 cm 

  - ściany działowe: 25x12x22 cm 

Współczynnik przewodności cieplnej: K = 0,51(gr. 8cmm) – 0,81(gr. 24cm)W/mK  

Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24% 
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2.4. Zaprawy budowlane: cem-wap. M-4, cem. M-7 Marka i skład zaprawy cem. M-7 i cem-wap M-4 

stosowanych do murowania ścian, powinny spełniać wymagania normy 

PN-EN 998-2:2004 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Cz. 2 Zaprawa murarska”. 

Do przygotowania zapraw można stosować wodę odpowiadającą wymaganiom normy PNEN1008: 

2004. „Woda zarobowa do betonów”. Bez badań można stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest Użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. Do zapraw stosować piasek spełniający wymagania normy PN-EN 

13139:2003 „Kruszywa do zaprawy” 

Piasek do zapraw budowlanych: 

 Nie może zawierać domieszek organicznych, 

 Powinien mieć frakcje różnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,50 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,50-1,00 mm. 

Spoiwa używane powszechnie do zapraw murarskich: 

Cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych CEM II/B 32,5 oraz cement hutniczy CEM III 

32,5 B pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie 

niższa, niż +5oC, zgodny z normą PN-EN 197-1:2002/A1:2005. Wapno spełniające wymagania normy 

PN-EN 459-1:2003, sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna 

niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 3. 

Roboty murowe należy wykonywać przy Użyciu drobnego sprzętu budowlanego. 

 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w ST „Wymagania ogólne” pkt. 4. 

Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 

zabezpieczone przed zawilgoceniem. 

Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka 

widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia wyposażonego w zawiesie z 
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widłami. 

Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. Powierzchnia 

składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do odprowadzania opadów 

atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach ładunkowych. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania Ogólne” pkt.5. Mury należy wykonywać 

warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu i sznura z zachowaniem 

zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. 

W murach wykonywanych niejednocześnie w miejscu połączeń należy stosować strzępia zazębione 

końcowe. 

Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu 

cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć 

wodą. 

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż 1 cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy itp.) mogą być 

wykonywane tylko przy temperaturze powyżej 0oC. 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych należy: 

 Oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów, 

 Sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian 

 

5.3. Mury z cegły ceramicznej 

Ściany z cegły ceramicznej (przemurowania w miejscu usytuowania skrzynek elektrycznych), 

wykonywać na zaprawie cem-wap M-4. Należy przyjmować nor- mową grubość spoiny 

 12mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie  powinna 

przekraczać 17mm, a minimalna 10mm 

 10mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie 

powinna przekraczać 15mm, a minimalna 5mm 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą, tylko w zewnętrznych licach przewidzianych pod 

tynkowanie nie należy wypełnić zaprawą spoin na głębokość 5-10mm. W ściankach o grubości ¼ cegły i 
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wysokości powyżej 2,5m stosować zbrojenie z bednarki lub z prętów okrągłych, w co 4 spoinie. 

Zbrojenie zakotwić w spoinach ścian nośnych, a w przypadku wykonania w ścianie otworu drzwiowego - 

również i w powierzchni ościeżnicy przylegającej do ściany. 

 

5.4. Mury z bloczków silikatowych 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin oraz 

zgodności z rysunkami projektowymi, co do odsadzek, wyskoków, otworów itp. Poprawność 

wykonywanych warstw należy kontrolować w zakresie dopuszczalnych wartości odchyłek w poziomie i 

w pionie.. Grubość spoin wspornych w murze ze spoinami tradycyjnymi nie powinna być mniejsza od 6 

mm i nie większa od 15 mm (nominalnie 10 mm). W przypadku murów z cienkimi spoinami wartości te 

wynoszą odpowiednio od 0,5 do 3 mm i średnio 2 mm. Mur z niewypełnionymi spoinami pionowymi 

należy wykonywać przy użyciu elementów murowych z profilowanymi powierzchniami czołowymi (pióra i 

wpusty) o dopuszczalnych odchyłkach wymiarowych zgodnie z normą PN-EN 771-2. Spoiny pionowe 

można uznać za wypełnione, gdy zaprawę ułożono na całej wysokości i co najmniej 0,4 szerokości 

spoiny. W przypadku, gdy przynajmniej jeden z elementów ma gładką powierzchnię czołową, spoina 

pionowa powinna być wypełniona zaprawą. W pierwszej kolejności należy wykonywać ściany 

konstrukcyjne i słupy. Ścianki działowe należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian 

głównych danej kondygnacji, możliwie najpóźniej w procesie realizacji inwestycji. Ściany prostopadłe lub 

ukośne powinny być połączone w sposób zapewniający wzajemne przekazywanie obciążeń pionowych i 

poziomych, spełnienie wymagań izolacyjności akustycznej i ogniowej oraz szczelności budynku. 

Najlepszym sposobem na zapewnienie takiego połączenia jest przewiązanie elementów murowych. 

Połączenie z zastosowaniem łączników metalowych lub zbrojenia powinno być pod względem 

konstrukcyjnym równoważne połączeniu przez wiązanie w murze, a z drugiej strony nie powodować 

pogorszenia innych parametrów ściany. Wszystkie ściany konstrukcyjne powinny być połączone 

wiązaniem murarskim (narożniki, ściany zewnętrzne z wewnętrznymi) – chyba, że projekt zakłada inny 

sposób połączenia ścian. Zaleca się, aby wzajemnie prostopadłe lub ukośne ściany były wznoszone 

jednocześnie.  

Bloczki silikatowe powinny być czyste i wolne od kurzu. Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach 

murowanych należy zawsze wykonywać na wysokości, co najmniej 15 cm nad terenem, niezależnie od 

poziomej izolacji wodochronnej murów fundamentowych.  

Instalacje elektryczne należy układać w warstwie tynku lub, jeżeli to z jakichś powodów jest niemożliwe, 

w bruzdach - wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. W 
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przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów 

powinny być zabezpieczone przed działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przykrycie folią 

lub papą). Zalecane jest, aby budynek, którego budowa przerwana została na okres zimowy, był 

zadaszony i otynkowany, tak aby nie dopuszczać do stałego zawilgocenia muru. Przy wznawianiu robót 

po dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, 

usunąć wszelkie uszkodzenia murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw bloczków i uszkodzonej 

zaprawy. W okresach występowania niskich temperatur (poniżej +5°C) każde roboty murowe należy 

przeprowadzać ze szczególną rozwagą. Każda decyzja o prowadzeniu prac powinna być podjęta przez 

osobę odpowiedzialną za budowę i udokumentowana wpisem do dziennika budowy.   

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 6 

 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami z PN-68/B-10020 „Roboty murowe z 

cegły. Wymagania i badania przy obiorze”, PN-EN 771-2:2011 „Wymagania dotyczące elementów 

murowych – Elementy murowe silikatowe”, PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. Dostarczone 

na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich jakości. 

Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w porozumieniu z Inżynierem. 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o 

jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości technicznych dostarczonego 

wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 

W przypadku, gdy zaprawa jest wytwarzana na placu budowy, należy kontrolować jej markę i 

konsystencję, w sposób podany w normie PN-90/B-14501 ”Zaprawy budowlane zwykłe”. Wyniki badań 

materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inżyniera. 

 

6.3. Badania w czasie odbioru 

Badania murów (ścianek wewnętrznych) powinny być przeprowadzane w sposób podany w normach 

PN-68/10020, PN-EN 772-9:2006 i umożliwiać ocenę wszystkich wymagań a w szczególności: 

 Zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 



 

73 

 

K R U  A r c h i t e k c i  
Plac Wolności 15A; 35-073 Rzeszów 

tel: 48 698 576 676 e-mail: biuro@kruarchitekci.pl www.kruarchitekci.pl 

 Jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 Prawidłowości przygotowania materiałów, 

 Prawidłowości wykonania ścianek 

 Wyglądu powierzchni ścianek 

 Prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi ścianek. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 7. 

 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię murowanych ścianek określa się w metrach kwadratowych (m2) ich powierzchni, 

wysokość ścianki działowej należy przyjmować, jako wysokość od wierzchu fundamentu lub stropu, na 

którym ustawiona jest ścianka do spodu następnego stropu. Słupy oblicza się w metrach ich wysokości 

odpowiednio od przekroju poprzecznego Pilastry oblicza się w metrach ich wysokości. Otwory oblicza 

się w sztukach wg grup ich przeznaczenia. 

Od powierzchni ścianek działowych należy odejmować powierzchnie otworów, liczone wg 

projektowanych wymiarów w świetle ościeżnic, a w przypadkach ich braku w świetle muru. 

 

7.3. Wielkości obmiarowe 

Określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt. 8. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i SST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) dały pozytywny wynik. 

 

8.2. Wymagania przy odbiorze 
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Wymagania przy odbiorze określa norma PN-68/10020 „Roboty murowe z cegły. Wymagania 

i badania przy odbiorze”, PN-EN 771-2:2011 „Wymagania dotyczące elementów murowych – Elementy 

murowe silikatowe”. Sprawdzeniu podlega: 

 Zgodność wykonania z dokumentacją techniczną, 

 Rodzaj zastosowanych materiałów, 

 Wyglądu zewnętrznego powierzchni ścianek, naroży i obrzeży, 

 Dopuszczalne odchyłki wymiarów murów z cegły, pustaków ceramicznych i bloczków  betonu 

komórkowego powinny odpowiadać wymaganiom określonym normie 

 Wyniki odbiorów materiałów i robót powinny być wpisane do Dziennika Budowy. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne zasady 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt.9. 

 

 

 

 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 

10.1. Normy 

 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze.  

 PN-EN 771-2:2011 „Wymagania dotyczące elementów murowych – Elementy murowe 

silikatowe” 

 PN-EN 998-2: 2004 „Wymagania dotyczące zaprawy do murów. Cz. 2 Zaprawa murarska”. 

 PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe.  

 PN-B- 03002: 1999 Konstrukcje murowe niezbrojone. 

 PN-EN 197-1:2002/A1:2005 Cement Cz.1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dot. cementu 

powszechnego użytku  

 PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane 

 PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek 

 PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.  
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 PN–EN–ISO 9001 Norma jakościowa wyrobu 

 PN-EN 772-10:2000 Określenie wilgotności elementów silikatowych i elementów z 

autoklawizowanego betonu komórkowego 

 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Dokumentacje i specyfikacje w zamówieniach publicznych”, Izba Projektowania Budowlanego, 

Warszawa 2005.  

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych„ Tom I ”Budownictwo ogólne” 

Część 2, Arkady, Warszawa, 1990 
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5. OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH (SUCHE TYNKI GIPSOWE) 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych). 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

 Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowią poszycie ażurowej 

konstrukcji ścian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i okładziny zastępującej 

tynki na ścianach i sufitach murowanych  wykonywanych z materiałów tradycyjnych. 

 Okładziny objęte niniejszą ST kształtują formę architektoniczną danego elementu konstrukcyjnego, 

wykonywane są ręcznie z płyt gipsowo-kartonowych  odpowiadających wymaganiom norm lub 

aprobat technicznych. 

 „Prawa" strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu  skierowana jest do 

wnętrza pomieszczenia. Strona „lewa" płyty (niewidoczna po  zamontowaniu) posiada nadruk z 

symbolem producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

 CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

GRUPA ROBÓT: CPV: 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych 

obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w 

zakresie inżynierii lądowej i wodnej 

KLASA: CPV: 45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokryć i konstrukcji 

dachowych i inne podobne roboty specjalistyczne  

KATEGORIA: CPV: 45262000-1   Specjalne roboty budowlane inne niż dachowe 

 CPV: 45262650-2 Roboty w zakresie okładania  
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Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawo budowlane, wydanymi do niej 

rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

 Roboty budowlane przy wykonaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy  rozumieć 

wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo- kartonowych zgodnie z 

ustaleniami projektowymi, 

 Wykonawca - osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 

 procedura - dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto"? wykonuje i 

kontroluje poszczególne operacje robocze - procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty 

techniczne i instrukcje, 

 Ustalenia projektowe - ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierające dane opisujące 

przedmiot i wymagania jakościowe wykonania okładzin. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące 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. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 1.5. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne" pkt 2 

 

2.2. Płyty gipsowo-kartonowe 

Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie 

PN-B-79405 - wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych 

Lp.  

Wymagania 

GKB zwykła GKF ognioodporna GKBI wodoodporna GKI wodo i 

ognioodporna 

1 2 3 4 5 6 
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1 Powierzchnia Równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi 

2 Przyczepność kartonu do 

rdzenia gipsowego 

Karton powinien być złączony z rdzeniem gipswym w tai sposób, aby przy 

odrywaniu ręką rwał się, nie powodując odklejenia 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) 

długość [2000-3000] (+0; -6) 

prostopadłość Różnica w długości przekątnych S;5 

4 Masa 1 m płyty 

o grubości [kg] 

9,5 ^9,5 - - - 

12,5 <12,5 11-13 <12,5 11-13 

15 ^15 13,5-16 <15 13,5-15 

>18 ^18 16-19 - - 

5 Wilgotność [%] <10 

6 Trwałość struktury przy 

opalaniu [min.]  

- 2:20 - >20 

7 Nasiąkliwość [%] - - ^10 ^10 

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 

 

Grubość 

nominalna 

płyty 

gipsowej 

[mm] 

Odległość 

podpór 

[mm] 

PRÓBA ZGINANIA 

Obciążenia niszczące [N] Ugięcie [mm] 

Prostopadłe do kierunku 

włókien kartonu 

Równoległe do kierunku 

włókien kartonu 

Prostopadłe do 

kierunku włókien 

kartonu 

Równoległe do 

kierunku włókien 

kartonu 

9,5 380 450 150 - - 

12,5 500 600 180 0,8 1 

15 600 600 180 0,8 1 

>18 720 500 - - - 
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Dane dotyczące płyty gipsowo-kartonowe i o nazwie „RENOWACYJNA", o grub. 6,5 mm. 

1. grubość - 6,5±0,5 mm 

2. szerokość - 1200 (+0; -0,5) mm 

3. długość - [2000-3000] (+0; -6,0) mm 

4. masa 1 m2 - 5,5-6,5 kg 

5. obciążenie niszczące (rozstaw podpór - 350 mm) - prostopadle do kierunku włókien - min. 280N 

- równolegle do kierunku włókien - min. 11 ON 

 

2.3. Woda 

Do przygotowania zaczynu gipsowego i skraplania podłoża stosować można wodę odpowiadającą 

wymaganiom normy PN-B-32250. Woda do celów budowlanych. Bez badań laboratoryjnych można 

stosować wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.4. 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-kartonowych do ścian murowanych 

Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się między innymi następujące kleje gipsowe: 

Ansetzgips NIDA 60, Ansetzgips NIDA 120, „T", „T Plus", „ISOCOL". 

Termin ważności i warunki stosowania podane są przez producenta „LAFARGE" - NIDA GIPS na 

opakowaniach. 

 

3. SPRZĘT 
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3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „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 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4 

 

4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych 

Płyty powinny być pakowane w formie stosów, układanych poziomo na kilku podkładach dystansowych. 

Pierwsza płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. Każdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla 

usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek. Pakiety należy składować w pomieszczeniach 

zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem płaskim podkładzie. Wysokość składowania - 

do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi. 

 

 

 

4.3. Transport płyt 

Transport płyt odbywa się przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (po krytych 

plandekami), które umożliwiają przewóz (jednorazowo) około 2000 m2 płyt o grubości 12,5 mm lub 

około 2400 m o grubości 9,5 mm. 

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o 

udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesić z widłami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady 
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Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 5 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych powinny być zakończone 

wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, 

osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, 

tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. Przed rozpoczęciem prac montażowych 

pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów. Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych 

należy wykonywać w temperaturze nie niższej  niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi 

spadek poniżej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w granicach od 60 do 80%. 

Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone. 

 

5.3. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych 

5.3.1. Ogólne zasady 

Przy montażu płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie 

PN-72/B-10122 ,,Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze". 

5.3.2. Mocowanie płyt 

Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego Elementami wiążącymi płytę 

(okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej sztywność, są placki z gipsu szpachlowego lub 

kleju gipsowego. 

5.3.3. Przygotowanie podłoża: 

 Podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy, 

 Stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte, 

 Przed przystąpieniem do montażu płyt, podłoże skropić obficie wodą, zbyt suche podłoże, szybko 

odciąga wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie, 

 Dla podłoża nienasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o większej gęstości. 

5.3.4. Mocowanie płyt na plackach gipsowych 

W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na swym 

licu odchyłki do 20 mm/mb, należy ją zniwelować przed rozpoczęciem montażu płyt. Niwelacji 

powierzchni ściany dokonuje się przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w 

rozstawach wynikających z szerokości zastosowanych płyt. Marki winny mieć średnicę od 10 do 15 cm. 
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Dopiero po związaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica ściany można przystąpić do 

właściwego przyklejania płyt. 

Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliżu miejsca jej zamontowania. Następnie 

na jej tylną stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35cm. Przy 

krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale należy je układać gęściej. Grubość 

naniesionych placków powinna być nieznacznie większa, niż grubość przygotowanych marek. Płytę z 

naniesionymi plackami podnosi się i lekko dociska do ściany. Następnie skorygować położenie płyty, 

czyli dosunąć ją do krawędzi już zamontowanej płyty. Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę 

(najlepiej aluminiową, o przekroju prostokątnym 18x100mm i długości 2500 mm), doprowadza się do 

dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zamontowaną płytą. 

Można też stosować metodę nakładania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie w pomieszczeniach 

wąskich (np. w korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą z naniesionym na nią zaczynem. 

Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie swoimi dłuższymi krawędziami. Wskazane jest 

jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, następnie 

wspólne regulowanie ich położenia. 

5.3.5. Klejenie płyt na styk do podłoża 

W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, o odchyłce do ok. 3 

mm/mb, można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak 

opisano w pkt. 5.3.4., na ułożoną licem do podłogi płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę 

rozgarnia się po płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż 

dłuższych krawędzi płyt. Klej gipsowy użyty do tego typu klejenia powinien być stosunkowo rzadki, co 

ułatwia jego równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża. 

 

5.3.6.Mocowanie płyt na pasach gipsowo-kartonowych  

Przy nierównym podłożu, powstałym z powodu niedokładnego murowania ściany lub przeróbek 

(zamurowane otwory), może zaistnieć konieczność wstępnego wyrównania powierzchni przy pomocy 

pasów gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokości 10 cm, odcina się z płyty gipsowo-kartonowej i 

mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. 

Poziome pasy montuje się przy suficie i przy podłodze. Pasy pionowe są klejone w rozstawie co 600 

mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczać równą płaszczyznę. Po związaniu 

zaczynu mocującego pasy gipsowo-kartonowe do podłoża przystępuje się do klejenia płyt sposobem 

opisanym w pkt. 5.3.5. 
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5.4. Montaż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie 

Okładziny na ruszcie stalowym 

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów: 

 Przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z  osłanianą ścianą, 

 z użyciem ściennych profili „U" o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami  typu ES, 

 przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi  typu ES. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6 

 

6.2. Badania w czasie wykonywania robót 

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. 

Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 

budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

 

7.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 7 

 

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania. 

Powierzchnię suchych tynków 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 
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wyższej kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie 

surowym. 

Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle 

ścian surowych na płaszczyznę poziomą. 

Z powierzchni suchych tynków nie potrąca się powierzchni kratek, drzwiczek i innych urządzeń, jeżeli 

każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m . 

Wielkości obmiarowe suchych tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 

uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej wielkości 

obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze 

 

 

 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 8 

 

8.2. Odbiór podłoża i robót 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót okładzinowych z płyt 

gipsowo-kartonowych. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy 

podłoże oczyścić i umyć wodą 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 

jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 

pozytywne wyniki 

 

8.3. Wymagania przy odbiorze 

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. 

Wymagania i badania przy odbiorze". Sprawdzeniu podlega:  

a. zgodność z dokumentacją techniczną, zgodność z dokumentacją techniczna 

b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
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c. przygotowanie podłoża, 

d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach, wichrowatość 

powierzchni. ad. 

e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowić płaszczyzny pionowe, poziome lub o kącie 

pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny 

być kątami prostymi lub posiadać rozwarcie wynikające z wcześniej-szych założeń zawartych w 

dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn powinny być prostoliniowe. Sprawdzenie prawidłowości 

wykonania powierzchni i krawędzi suchych tynków należy przeprowadzać za pomocą oględzin 

zewnętrznych oraz przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości 

ok. 2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prześwitu pomiędzy łatą a powierzchnią suchego 

tynku powinien być wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są 

podane w poniższej tabeli.  

 

Odchylenie suchego tynku od 

płaszczyzny i odchylenia 

krawędzi od linii prostej 

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku Odchylenie przecinających 

się płaszczyzn od kąta 

przewidzianego w 

dokumentacji 

pionowego poziomego 

Nie większa niż Nie większe niż Nie większe niż 2 mm Nie większe niż 

2 mm w liczbie nie większej 

niż 2 na całej długości łaty 

kontrolnej o długości 2 mb 

więcej niż 4 mm w 

pomieszczeniach powyżej 

3,5 m wysokości 

1,5 mm na 1 mb i ogółem nie 

więcej niż 3 mm w 

pomieszczeniach do 3,5 mm 

wysokości 

Na 1 mb i ogółem nie więcej 

niż 3 mm na całej 

powierzchni ograniczonej 

ścianą 

2 mm 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 9 

 

9.2. Podstawa rozliczenia. 

Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 
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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: 

a) na ścianach murowanych 

 Przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego, 

 Przygotowanie kleju gipsowego, 

 Przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoża, 

 Przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem, 

b) na rusztach z listew drewnianych 

 Przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą gwoździ lub wkrętów wraz z przycięciem i 

dopasowaniem, 

c) 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. 

 

10. DOKUMENTY 

 

10.1 Normy 

 PN-B-32250 Woda do celów budowlanych. 

 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 
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zarządzania systemami zapewnienia jakości. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie" - wydanie 

IV - Kraków 1996 r. Instrukcja montażu płyt gipsowo-kartonowych LAFARGE - Nida Gips — wydanie 

2002 r. 
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6. ROBOTY W ZAKRESIE STOLARKI BUDOWLANEJ 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania robót w 

zakresie stolarki budowlanej dla budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą 

techniczną oraz budową parkingu i drogi wewnętrznej na działce nr 289/204, położonej w obrębie 

ewidencyjnym Stare Stawy nr 0003, jednostka ewidencyjna 121301_1 Oświęcim - miasto, gmina 

Oświęcim, powiat oświęcimski. 

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniach i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie montażu stolarki drzwiowej. W skład robót wchodzi: dostawa, montaż regulacja, obsadzenie 

ościeżnic stalowych z uszczelnieniem styków, dostawa i montaż drzwi płytowych wraz z regulacją. 

 

1.4. Określenia podstawowe. 

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

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne wymagania podane są w OST 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w części ogólnej. 

 CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

GRUPA ROBÓT: CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe zakresie w zakresie obiektów 

budowlanych  

KLASA: CPV: 45420000-7 Roboty w zakresie stolarki budowlanej oraz roboty 

ciesielskie 

KATEGORIA: CPV: 45421000-4   Roboty w zakresie stolarki budowlanej  
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Wbudować należy: 

 Stolarka okienna drewniana lub plastikowa, trzyszybowa, o łącznym współczynniku przenikania min. 

1,1 W/(m2K) z okuciami obwiedniowymi i rozszczelnieniem higroskopijnym. 

 W ramach okiennych zamontowane systemowe nawietrzniki ciśnieniowe 

 Stolarka drzwiowa zewnętrzna aluminiowa 

 Fasada aluminiowa, słupowo ryglowa w przestrzeni klatki schodowej 

 Drzwi wewnątrz lokalowe typowe 

 Drzwi do mieszkań spełniające wymogi akustyczne zgodnie z PN-B-02151 "Akustyka budowlana” 

oraz spełniające wymogi zwarte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 21 

grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351) 

 Drzwi  p.poż. – spełniające wymogi zwarte w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii 

z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2020 poz. 2351) oraz PN-EN 14351-

1+A1:2010; PN-EN 14351-2:2018-12. 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w części ogólnej. Roboty można wykonywać przy użyciu 

dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru. 

4.TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w części ogólnej. Elementy do transportu powinny być 

zabezpieczone przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. Materiały mogą być przewożone 

dowolnymi środkami transportu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w części ogólnej. Przed osadzeniem stolarki 

drzwiowej należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać ościeżnica. 

Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu. Szczeliny między ościeżnicą 

a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym do tego celu świadectwem ITB. Przed 

trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i poziomie. 

 

5.1. Stolarka 

Stolarkę drzwiową zamontować zgodnie ze sztuką budowlaną i zaleceniami producenta. 
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Montaż ościeżnic drzwiowych wewnętrznych należy przeprowadzić w trakcie wznoszenia ścian. Po 

obsadzeniu ościeżnic drzwiowych wypełnić wolna przestrzeń pomiędzy murami, a ościeżnicą 

materiałem izolacyjnym np. pianka poliuretanową. Po zakończeniu montażu stolarki gotowej typowej 

należy przeprowadzić jej regulację. Zamontowana stolarka nie może posiadać jakikolwiek ubytków, 

uszkodzeń, odrapań, pęknięć oszklenia, musi być sprawna technicznie. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w części ogólnej. 

 

6.1. Badanie robót. 

Badanie robót powinny obejmować sprawdzenie: 

 Zgodności wymiarów 

 Jakości materiałów, z których została wykonana stolarka  

 Prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych  

 Działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania 

 Prawidłowości zamontowania i uszczelnienia. 

Szczegółowy opis badań podaje norma PN-62/B 10144. 

 

6.2. Kontrola jakości stolarki 

• sprawdzenie materiałów należy wykonać na podstawie odnośnych dokumentów 

• sprawdzenie wykończenia powierzchni należy przeprowadzić przez oględziny  nieuzbrojonym okiem z 

odległości 1,5 m oraz przez pomiar wad za pomocą suwmiarki lub taśmy stalowej 

• sprawdzenie sprawności działania należy wykonać wg BN-75/7150-02 i BN-75/7150-03. 

 

7. OBMIAR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w części ogólnej. Jednostką obmiarową jest 

sztuka wbudowanej stolarki lub m2. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT. 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w części ogólnej. Badania należy przeprowadzić w 

czasie odbiorów międzyoperacyjnych oraz w czasie odbioru końcowego robót. W przypadku 

stwierdzenia odchyleń Inżynier ustala zakres robót poprawkowych.. Roboty poprawkowe dokonuje 
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Wykonawca na swój koszt i w terminie uzgodnionym z Inżynierem. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonanie roboty podano w części ogólnej. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w przedmiarze. Cena obejmuje: 

dostarczenie gotowej stolarki, osadzenie stolarki w przygotowanych otworach, dopasowanie i 

wyregulowanie oraz za ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1 Normy 

 PN-B-10085;2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.  

 PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane 

 PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 

 PN-B-30150-97 Kit budowlany trwale plastyczny. 

 PN-B-02151 Akustyka budowlana 

 PN-EN 14351-1+A1:2010  

 PN-EN 14351-2:2018-12 

 

Instrukcja wbudowania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych w ściany o różnej 

konstrukcji B-l/PR-5/85/ 
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7. POKRYWANIE PODŁÓG l ŚCIAN  

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania oraz odbioru 

robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek ceramicznych w budownictwie mieszkaniowym, 

użyteczności publicznej i budownictwie przemysłowym oraz podłóg z paneli. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja Techniczna (SST) jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zleceniach 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. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie: 

 Pokrycie podłóg płytkami (wykładziny, posadzki), które stanowią wierzchni element warstw 

podłogowych, 

 Pokrycie ścian płytkami (okładziny), które stanowią warstwę ochronną i kształtującą formę 

architektoniczną okładanych elementów. 

Specyfikacja obejmuje wykonanie wykładzin i okładzin przy użyciu kompozycji klejowych z mieszanek 

przygotowanych fabrycznie. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań i 

sposobów oceny podłoży, wykonanie wykładzin i okładzin wewnętrznych i zewnętrznych, oraz ich 

 CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

GRUPA ROBÓT: CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

KLASA: CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

KATEGORIA: CPV: 45421000-4   Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian  

 CPV 45431000-7 Kładzenie płytek 

 CPV 45432110-8 Kładzenie podłóg 
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odbiory. 

Specyfikacja nie obejmuje wykładzin i okładzin chemoodpornych oraz wykonywanych według metod 

patentowych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami 

podanymi w ST kod 45000000 „Wymagania ogólne" pkt 1.4. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST kod 

45000000-01 „Wymagania ogólne" pkt.1.5. 

 

1.6. Dokumentacja robót wykładzinowych i okładzinowych 

Dokumentację robót wykładzinowych i okładzinowych stanowią: 

 Projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporządzeniem Rozporządzenie Ministra Rozwoju z 

dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 

2020 poz. 1609)  

 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 

publicznych), Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 września 2021 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 2021 poz. 1686) 

1. Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą 

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2021 poz. 2351 z późn. zm.) 

 Protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokółami z 

badań kontrolnych, 

 Dokumentacja powykonawcza. 

Roboty należy wykonywać na podstawie projektu opracowanego dla konkretnej realizacji. Powinien on 

uwzględniać: 
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 Materiały do wykonywania wykładziny i okładziny, 

 Lokalizację i warunki użytkowania, 

Rodzaj i stan podłoży pod wykładziny i okładziny. W projekcie powinny być zawarte: 

 Wymagania dla podłoża, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z  wyszczególnieniem 

materiałów do napraw, 

 Specyfikacje materiałów do wykonania wykładziny i okładziny z powołaniem się na odpowiednie 

dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 

 Sposoby wykonania wykładziny i okładziny z uwzględnieniem szerokości spoin i sposobu 

wykończenia, 

 Kolorystyka i wzornictwo układanych płytek, 

 Wymagania i warunki odbioru wykonanej wykładziny i okładziny, 

 Zasady konserwacji wykładziny i okładziny. 

Przez dokumentację powykonawczą robót wykładzinowych i okładzinowych rozumiemy 

(zgodnie z art. 3, p. 14 ustawy Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z 

naniesionymi zmianami w stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi 

podczas wykonywania robót. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST kod 45000000 

„Wymagania ogólne" pkt 2 

Ponadto materiały stosowane do wykonywania robót wykładzinowych i okładzinowych z płytek 

ceramicznych 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 robót wykładzinowych i okładzinowych. 
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2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Wszelkie materiały do wykonania wykładzin i okładzin powinny odpowiadać wymaganiom 

zawartym w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do 

powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.2.2. Płyty i płytki ceramiczne 

Płytki powinny odpowiadać następującym normom: 

 PN-EN 176:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 

E<3%. Grupa B l. 

 PN-EN 177:1997 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 3%<E6%. 

Grupa B Ha. 

 PN-EN 178:1998 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 6%<E10%. 

Grupa B llb. 

 PN-EN 159:1996 - Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 

Grupa B III. 

Rodzaj płytek i ich parametry techniczne musi określać dokumentacja projektowa, szczególnie dotyczy 

to płytek, dla których muszą być określone takie parametry jak np. stopień ścieralności, 

mrozoodporność i twardość. 

2.2.3. Kompozycje klejące i zaprawy do spoinowania 

Kompozycje klejące do mocowania płytek ceramicznych muszą spełniać wymagania PN-EN 

12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych. 

Zaprawy do spoinowania muszą spełniać wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm. 

2.2.4. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania wykładzin i okładzin to: 

 Listwy dylatacyjne i wykończeniowe, 

 Środki ochrony płytek i spoin, 

 Środki do usuwania zanieczyszczeń, 

 Środki do konserwacji wykładzin i okładzin. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiednie aprobaty techniczne. 

2.2.5. Woda 

Do przygotowania kompozycji klejących zapraw klejowych i mas do spoinowania stosować należy wodę 



 

96 

 

K R U  A r c h i t e k c i  
Plac Wolności 15A; 35-073 Rzeszów 

tel: 48 698 576 676 e-mail: biuro@kruarchitekci.pl www.kruarchitekci.pl 

odpowiadającą wymaganiom normy PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw." 

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana wodociągowa woda pitna. 

 

3. SPRZĘT l NARZĘDZIA 

 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST kod 45000000-01 „Wymagania ogólne" pkt 3 

 

3.2 Sprzęt i narzędzia 

Sprzęt i narzędzia do wykonywania wykładzin i okładzin Do wykonywania robót wykładzinowych 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 mmm  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. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST kod 45000000-01 „Wymagania ogólne" pkt 4 

 

4.2. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. 

Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie 
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transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W 

przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i 

rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi 

być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST kod 45000000-01 „Wymagania ogólne" pkt 5 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania wykładzin 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 naprawiane i wykończone tynkiem lub masami  naprawczymi. 

2) Przystąpienie do robót wykładzinowych powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów 

konstrukcji budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 

3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż 

+5°C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

4) Wykonane wykładziny i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni chronić przed 

nasłonecznieniem i przewiewem. 

 

5.3. Wykonanie wykładziny i paneli podłogowych 

5.3.1. Podłoża pod wykładziny i panele podłogowe 

Podłoża pod wykładziny może stanowić beton lub zaprawa cementowa. 

Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum 50 

mm. 

Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć wytrzymałość na ściskanie minimum 12 MPa, a na 

zginanie minimum 3 MPa. 

Minimalna grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić: 
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 Podkłady związane z podłożem - 25 mm 

 Podkłady na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm 

 Podkłady „pływające" ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) - 40 mm 

Powierzchnia podkładu powinna być zatarta na ostro, bez raków, pęknięć i ubytków, czysta, 

pozbawiona resztek starych wykładzin i odpylona. Niedopuszczalne są zabrudzenia bitumami, farbami i 

środkami antyadhezyjnymi. 

Dozwolone odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać 5 mm na 

całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m. 

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej i 

przeciwskurczowej. Na zewnątrz budynku powierzchni dylatowanych pól nie powinna przekraczać 10 

m , 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 wykładzin. 

Szczegółowe informacje o układzie warstw podłogowych, wielkości i kierunkach spadków, miejsc 

wykonania dylatacji, osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji 

projektowej. 

Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie. Dla poprawienia, 

jakości i zmniejszenia ryzyka powstania pęknięć skurczowych zaleca się zbrojenie podkładów 

betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie podkładów cementowych włóknem 

polipropylenowym. 

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu wykładzin z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod 

wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki") samopoziomujące wykonuje się z 

gotowych fabrycznie sporządzonych mieszanek ściśle według instrukcji producenta. Wykonanie tej 

warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju. 

5.3.2. Wykonanie wykładzin 

Przed przystąpieniem do zasadniczych robót wykładzinowych 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 wykładzina 

zawierająca określone w dokumentacji wzory lub składająca się z różnego rodzaju i wielkości płytek. 
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Wybór kompozycji klejących zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych wykładzinie. 

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 klejąca nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się 

zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejąca powinna być nałożona 

równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. 

Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji klejącej sprawiają, że kompozycja nie 

wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki. Zaleca się stosować następujące 

wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek: 

 50 x 50 mm - 3 mm 

 100 x 100 mm- 4 mm 

 150 x 150 mm— 6 mm 

 200 x 200 mm - 6 mm 

 250 x 250 mm- 8 mm 

 300 x 300 mm- 10 mm 

 400 x 400 mm- 12 mm. 

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m 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 pod 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: 
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 Do 100 mm - około 2 mm 

 Od 100 do 200 mm - około 3 mm 

 Od 200 do 600 mm - około 4 mm 

 Powyżej 600 mm - około 5-20 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. Szczegóły cokołu powinna określać dokumentacja 

projektowa. 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 wodą mokrym 

pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 

wykładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 

prostopadle i ukośnie do krawędzi płytek. Nadmiar zaprawy zbiera się z powierzchni płytek wilgotną 

gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym narzędziem i uzyskać wklęsły 

kształt spoiny. Płaskie spoiny uzyskuje się poprzez przetarcie zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. 

Jeżeli w pomieszczeniach wy- stępuje 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 po- wierzchni porowatej. 

Dla podniesienia jakości wykładziny 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. Podłoża pod okładzinę 

Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być: 

 Ściany betonowe 

 Otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych 



 

101 

 

K R U  A r c h i t e k c i  
Plac Wolności 15A; 35-073 Rzeszów 

tel: 48 698 576 676 e-mail: biuro@kruarchitekci.pl www.kruarchitekci.pl 

 Płyty gipsowo kartonowe. 

Przed przystąpieniem do robót okładzinowych należy sprawdzić prawidłowość przygotowania podłoża. 

Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków anty- adhezyjnych i 

starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków. 

Połączenia i spoiny między elementami prefabrykowanymi powinny być płaskie i równe. 

W przypadku wystąpienia nierówności należy je zeszlifować, a ubytki i uskoki wyrównać zaprawą 

cementową lub specjalnymi masami naprawczymi. 

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 okładzin wewnętrznych ściana z elementów drobnowymiarowych może być otynkowana 

tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4- M7. 

W przypadku podłóż nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z 

instrukcją producenta). 

W zakresie wykonania powierzchni i krawędzi podłoże powinno spełniać następujące wymagania: 

 Powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych 

 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 1m. 

Nie dopuszcza się wykonywania okładzin ceramicznych mocowanych na kompozycjach klejących na 

podłożach pokrytych starymi powłokami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej, cementowo-

wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4. 

5.4.2. Wykonanie 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 
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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 oraz wymagań stawianych okładzinie. Kompozycję klejącą nakłada 

się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje" się powierzchnię zębatą krawędzią 

ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klejącą 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 m lub pozwolić na wykonanie okładziny 

w ciągu około 10-15 minut. 

Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i 

wielkości płytek wynosi około 4-6 mm. 

Układanie płytek rozpoczyna się od dołu w dowolnym narożniku, jeżeli wynika z rozplanowania, że 

powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli pierwsza płytka ma być docinana, układanie należy zacząć 

od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu. Układanie płytek polega na ułożeniu 

płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami" ustawieniu na właściwym miejscu przy zachowaniu 

wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności świeżej zaprawy klejowej po dociśnięciu płytki 

uzyskuje się efekt „przyssania". Płytki o dużych wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym. 

Pierwszy rząd płytek, tzw. cokołowy, układa się zazwyczaj po ułożeniu wykładziny podłogowej. Płytki 

tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. Dla uzyskania jednakowej wielkości 

spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 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. 

W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak np. 

drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych. 

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier, przez co możliwe jest 

klejenie nie pojedynczej płytki, lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do ściany 

deszczułką do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku okładania powierzchni krzywych 

(np. słupów) należy używać odpowiednich szablonów dociskowych. Po związaniu kompozycji klejącej 

papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą. 
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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 wodą mokrym 

pędzlem. 

Spoinowanie wykonuje się rozprowadzając zaprawę do spoinowania (zaprawę fugową) po powierzchni 

okładziny pocą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między płytkami ruchami 

prostopadle i ukośnie 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 stawianym im wymaganiom. 

Impregnowane mogą być także płytki.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne wymagania 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST kod 45000000-01 „Wymagania ogólne" pkt 6. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonanie wykładzin i okładzin badaniom powinny 

podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania robót oraz podłoża. 

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 
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wykładzinowych 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 wykładziny (posadzki) za pomocą 2 m łaty i  poziomnicy; 

pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm 

 Sprawdzenie prawidłowości wykonania w podkładzie szczelin dylatacyjnych i przeciw- 

 Skurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości 

 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 wykładzin i okładzin z 

dokumentacją projektową i ST w zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidłowość ich wykonania 

wywiera 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 wykładzin 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 wykładzin i okładzin, 

 Prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami i 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 wykładzin podłóg i okładzin ścian powinien obejmować: 
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 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 wykładzin 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 m 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 protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (zamawiającego) i wykonawcy. 

 

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotyczące wykładzin i okładzin 

6.5.1. Prawidłowo wykonana wykładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

 Cała powierzchnia wykładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie do tyczy 

wykładzin, 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 od  głosu, 

 Grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją  producenta, 

6.5.2. Dopuszczalne odchylenie powierzchni wykładziny od płaszczyzny poziomej (mierzone łatą 

długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż: 

 5 mm na całej długości lub szerokości posadzki, 

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

 Dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na długości 1 m 
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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. 

6.5.3. Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania: 

 Cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie  dotycz 

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 od  głosu, 

 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. Ogólne wymagania 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) 

„Wymagania ogólne" pkt 7. 

 

7.2. Zasady obmiarowania 

Powierzchnie wykładzin i okładzin oblicza się w m 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 rozbieżność pomiędzy 

dokumentacją a stanem faktycznym powierzchnie oblicza się według stanu faktycznego. 

Powierzchnie okładzin określa się na podstawie dokumentacji projektowej lub wg stanu faktycznego. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne wymagania 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST kod 45000000-01„Wymagania ogólne" pkt 8. 

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem wykładzin i okładzin elementem ulegającym zakryciu są 

podłoża. Odbiór podłóż musi być dokonany przed rozpoczęciem robót wykładzinowych i okładzinowych. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego opracowania. 

Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłóż i określonymi odpowiednio w pkt. 

5.3. dla wykładzin 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 wykładzinowych 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 (podłóż) oraz 

materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 

inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 

ich usunięcie przed odbiorem końcowym. 

Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 

taką formę przewiduje.  

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
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Odbiór ostateczny stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny dokonuje komisja powołana 

przez zamawiającego na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz 

dokonanej ocenie wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna 

określać umowa. 

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

 Projekt budowlany, 

 Projekty wykonawcze 

 Dokumentację powykonawczą, 

 Szczegółowe specyfikacje techniczne, 

 Dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót, 

 Aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodności dla zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 Protokoły odbioru podłoże, 

 Protokoły odbiorów częściowych, 

 Instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 

 Wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się przedłożonymi dokumentami, prze- prowadzić 

badania zgodnie 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 wykładzinowe i 

okładzinowe powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań i pomiarów są pozytywne i 

dostarczone przez wykonawcę dokument są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym. 

jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny wykładzina lub okładzina nie powinna być przyjęta. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

 Jeżeli to możliwe, należy poprawić wykładzinę lub okładzinę i przedstawić ją  ponownie do odbioru, 

 Odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości wykładziny lub 

okładziny zamawiający może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru końcowego z jednoczesnym 

obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku ustaleń umownych,. 

 W przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany do usunięcia 

wadliwie wykonanych wykładzin lub okładzin, wykonać je ponownie i powtórnie do odbioru. 

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego i wykonawcy. Protokół 

powinien zawierać: 
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 Ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 

 Ocenę wyników badań, 

 Wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia, 

 Stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania wykładzin i okładzin z zamówieniem.  

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w 

umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu wykładzin i okładzin po użytkowaniu w 

okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych 

związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie 

oceny wizualnej wykładzin 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 

wykładzinach i okładzinach. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B kod 445000000-01 „Wymagania 

ogólne" pkt 9. 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

Rozliczenie pomiędzy zamawiającym a wykonawcą za wykonane roboty wykładzinowe lub okładzinowe 

może być dokonana według następujących sposobów: 

 Rozliczenie ryczałtowe, gdy podstawą płatności jest ustalona w dokumentach umownych stała 

wartość wynagrodzenia; wartość robót w tym przypadku jest określona, jako iloczyn ceny 

jednostkowej i ilości robót określonych na podstawie dokumentacji projektowej i umowy, 

 Rozliczenie w oparciu o wartość robót określoną po ich wykonaniu, jako iloczyn ustalonej w 

dokumentach umownych ceny jednostkowej (z kosztorysu) i faktycznie wykonanej ilości robot. 

W jednym i drugim przypadku rozliczenie może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
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zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie po dokonaniu odbioru 

częściowego robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje po dokonaniu odbioru 

pogwarancyjnego. 

 

9.3. Zasady ustalenia ceny jednostkowej 

Ceny jednostkowe za roboty wykładzinowe i okładzinowe obejmują: 

 Robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 

 Wartość zużytych materiałów podstawowych i pomocniczych wraz z ubytkami wynikającymi z 

technologii robót z kosztami zakupu, 

 Wartość pracy sprzętu z narzutami, 

 Koszty pośrednie (ogólne) i zysk kalkulacyjny, 

 Podatki zgodnie z obowiązującymi przepisami (bez podatku VAT) 

Ceny jednostkowe uwzględniają również przygotowanie stanowiska roboczego oraz wykonanie 

wszystkich niezbędnych robót pomocniczych i towarzyszących takich jak np. osadzenie elementów 

wykończeniowych i dylatacyjnych, rusztowania, pomosty, bariery zabezpieczające, oświetlenie 

tymczasowe, pielęgnacja wykonanych wykładzin i okładzin, wykonanie zaplecza socjalno-biurowego dla 

pracowników, zużycie energii elektrycznej i wody, oczyszczenie i likwidacja stanowisk roboczych. 

W przypadku przyjęcia innych zasad określenia ceny jednostkowej lub innych zasad rozliczeń pomiędzy 

zamawiającym a wykonawcą sprawy te muszą zostać szczegółowo ustalone w umowie. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

 PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie. 

 PN-EN87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 

właściwości i znakowanie. 

 PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10%. 

Grupa B III. 

 PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 

E<3%. Grupa B l. 

 PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
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3%<E<6%. Grupa B II a. 

 PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 

6%<E<10%. Grupa B IIb. Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej 

E<3%. Grupa A l. 

 PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 

3%<E<6%.GrupaAlla.Cz.1. 

 PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 

Grupa A II a. Cz. 2. 

 PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 

Grupa A II b. Cz. 1. 

 PN-EN 187-1:1998Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 

Grupa A II b. Cz. 2. Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 

 PN-EN 187-2:1998 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

 PN-EN 188:1998 B-10100 PN-70 

 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. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej, 

porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęsto-ści całkowitej. 

 PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i siły 

łamiącej. 

 PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na uderzenia 

metodą pomiaru współczynnika odbicia. 

 PN-EN ISO 10545-6:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na wgłębne 

ścieranie płytek nieszkliwionych. 

 PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 

powierzchni płytek szkliwionych.. 

 PN-EN ISO 10545-8:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalności 

liniowej. 

 PN-EN ISO 10545-9:1998 

 PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na szok 



 

112 

 

K R U  A r c h i t e k c i  
Plac Wolności 15A; 35-073 Rzeszów 

tel: 48 698 576 676 e-mail: biuro@kruarchitekci.pl www.kruarchitekci.pl 

termiczny. 

 PN-EN ISO 10545-11:1998 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalności wodnej. 

 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych. 

 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie mrozoodporności. 

 PN-EN ISO 10545-13:1990 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności chemicznej. 

 PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na plamie nie. 

 PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania ołowiu i kadmu. 

 PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie małych różnic barw. 

 PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali Mohsa. 
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8. POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN 

WYKONYWANIE EPOKSYDOWEJ POSADZKI CHEMOODPORNEJ ŻYWICAMI EPOKSYDOWYMI  

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru prac mających na celu wykonanie posadzki garażowej na bazie żywic 

poliuretanowych i piasku kwarcowego, wielowarstwowej, antypoślizgowej, przeznaczonej do garaży 

wewnętrznych oraz stref obciążenia ruchem kołowym. 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) będzie stosowana, jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na 

celu wykonanie wszystkich robót ziemnych przewidzianych w projekcie budowy budynku. Obejmują 

prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem i wykończeniem robót ziemnych. Roboty te 

obejmują wykopy mechaniczne i ręczne, wywóz nadmiaru ziemi poza budowę. 

 

1.3. Zakres robót objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

wykonanie: 

 Przygotowanie powierzchni podłoża, 

 Sprawdzenie podłoży pod względem przydatności do wykonania powłoki, 

 Zagruntowanie powierzchni 

 Wykonanie posadzki właściwej 

 

 CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

GRUPA ROBÓT: CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

KLASA: CPV: 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 

KATEGORIA: CPV: 45421000-4   Kładzenie i wykładanie podłóg, ścian i tapetowanie ścian  

 CPV 45432100-5 Kładzenie i wykładnie podłóg 

 CPV 45432130-4 Pokrywanie połóg 
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1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 

 Roboty budowlane – wszystkie czynności związane z wykonaniem prac izolacyjnych zgodnie z 

ustaleniami dokumentacji projektowej, 

 Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 

 Wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 

 procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 

 Poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi 

i instrukcjami, 

 Ustalenia projektowe – dane opisujące przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub opisujące 

roboty niezbędne do jego wykonania, 

 Podłoże – element konstrukcji budowli, budynku, na powierzchni, którego wykonana będzie dana 

operacja, 

 Posadzka – wykładzina stanowiąca wierzchnią warstwę podłogi będąca jaj zewnętrznym 

wykończaniem, 

 Kompozycja – dalej w tekście używane określenie oznacza przygotowaną zgodnie z kartą Instrukcji 

Technicznej mieszaninę składników (żywica i utwardzacz) w ściśle odmierzonych proporcjach, 

dokładnie wymieszanych. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jakość wykonania prac oraz za zgodność z dokumentacją 

projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST B-kod 

45000000 „Wymagania ogólne" pkt 2. 

2.2. Dane techniczne. 

 Wytrzymałość na rozciąganie / wydłużenie 

względne N/mm2/%: 

Próbki badano przy 70°C: 

Po 1 dniu: 5,4 MPa / 50,4%,  

Po 7 dniach: 7,15 MPa / 40,2%,  

BS 2782-3  

Metoda 320A 
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Po 28 dniach: 7,17 MPa /30,5%. 

 Wytrzymałość na rozdzieranie: 192 N MOAT 27  

Metoda 5.4.1 

 Przekrywanie rys statycznych (-20°C): Klasa A2 (0,25 ÷ 0,5 mm) – 

Deckshield ID, ID HD 

PN-EN 1062-7 

 Odporność na ścieranie:  Test Tabera:  

utrata 40 mg / 1000 cykli / 

obciążenie 1 kg / koło H-22 

PN-EN ISO 5470-1 

 

 Przyczepność do podłoża betonowego: > 1,5 MPa PN-EN 1542 

 Właściwości przeciwpoślizgowe: TRRL Pendulum Slip Test 

Deckshield ID:  

Klasa I – Mokra > 40 

Deckshield ID HD:  

Klasa III – Mokra > 55 

PN-EN 1504-2 

 Klasyfikacja reakcji na ogień: Bfl-s1 PN-EN 13501-1 

 Odporność na jony chlorków: Rezultat: bez zmian po 28 dniach DOT BD47/94:  

Appendix B,  

Metoda B4,2(d) 

 Odporność termiczna: od -30°C do 70°C (max okresowo) 

 Przepuszczalność wody:  Zerowa – Test Karstena 

 Lotne Związki Organiczne (VOC) < 10 g/l 

 Chemoodporność powłoki posadzka odporna na: benzynę, olej napędowy, płyn do 

chłodnic, olej silnikowy, kwas akumulatorowy, 5% roztwór 

chlorku sodu (odmrażacz). 

 

 

 

 

3. SPRZĘT l NARZĘDZIA 

 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST kod 45000000-01 „Wymagania ogólne" pkt 3 

 

3.2 Sprzęt i narzędzia 
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Wykonawca przystępujący do prac powinien posiadać następujący sprzęt i narzędzia: 

− do przygotowania podłoża – sprzęt do mycia hydrodynamicznego, młotki, szczotki druciane, 

urządzenia skuwania i do szlifowania powierzchni betonowych, 

− do nakładania – pędzle, wałki, szpachle lub natryskowe urządzenie 

malarskie. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST kod 45000000-01 „Wymagania ogólne" pkt 4 

 

4.2. Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do wykonania wykładzin i okładzin nie wymaga specjalnych środków i urządzeń. 

Zaleca się używać do transportu samochodów pokrytych plandekami lub zamkniętych. W czasie 

transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich uszkodzenie. W 

przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie do załadunku i 

rozładunku ładunku urządzeń mechanicznych. Składowanie materiałów podłogowych na budowie musi 

być w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

Ładunek powinien być zabezpieczony przed przesuwaniem i przewracaniem. Materiały płynne 

pakowane w wiadra i pojemniki należy chronić przed przemarznięciem. 

 

 

 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne wymagania 

Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST kod 45000000-01 „Wymagania ogólne" pkt 5 

 

5.2. Przygotowanie podłoża 

Obrabiane podłoże (podkład betonowy, warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej) powinno 

zostać dokładnie zbadane pod kątem spełniania zakładanych w pkt. 6 warunków. 
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Podłoże musi być suche, wolne od substancji które mogłyby zmniejszyć przyczepność jak kurz, 

mleczko cementowe, tłuszcz, starta guma czy pozostałości po wymalowaniach.  

Uszkodzenie powinny zostać rozkute i pozbawione odspojonych fragmentów. 

Mieszankę betonową należy wykonać zgodnie z PN-EN 206-1. Podłoże betonowe musi być wykonane 

zgodnie z PN-EN 13670. Grubość podłoża betonowego i rodzaj zbrojenia muszą wynikać z wielkości 

przewidywanych obciążeń użytkowych. 

Podłoża betonowe posadowione na gruncie powinny posiadać poziomą izolację przeciwwilgociową. 

Podłoże powinno spełniać następujące parametry: 

Klasa betonu Co najmniej C20/25 

Klasa jastrychu Wytrzymałość na ściskanie min. 30N/mm2 

Czas od zakończenia wykonywania robót betoniarskich podłoża Co najmniej 28 dni 

Wytrzymałość na odrywanie Nie mniej niż 1,5N/mm2 

Wilgotność końcowa Poniżej 4% 

 

5.3. Warunki wykonania posadzek żywicznych. 

-  Posadzki należy wykonywać po zakończeniu wszystkich robót budowlanych, 

 wykończeniowych i instalacyjnych. 

-  Pomieszczenia lub strefy, w których wykonuje się posadzki, muszą być wydzielone i 

 zabezpieczone  przed ogólnym dostępem. 

 -  Minimalna temperatura podłoży betonowych powinna wynosić +10ºC. 

 -  Minimalna temperatura powietrza w pomieszczeniu powinna wynosić +15ºC. 

 -  Wilgotność względna powietrza nie powinna przekraczać 70%. 

 -  Przy określonej wilgotności powietrza minimalna dopuszczalna temperatura 

 powierzchni podłoża powinna być wyższa o 3°C od temperatury „punktu rosy". 

 -  Pomieszczenie powinno być wentylowane (grawitacyjnie lub mechanicznie). 

 

5.4. Warunki przystąpienia do robót 

1) Przed przystąpieniem do wykonywania posadzek żywicznych 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 
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(szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych), 

 Wszystkie bruzdy, kanały i przebicia naprawiane i wykończone tynkiem lub masami naprawczymi. 

2) Przystąpienie do robót powinno nastąpić po okresie osiadania i skurczu elementów konstrukcji 

budynku tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego. 

3) Roboty wykładzinowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5°C i 

temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 

6.1. Ogólne wymagania 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST kod 45000000-01 „Wymagania ogólne" pkt 6. Należy 

przeprowadzić badanie materiałów i podłoża, a z każdej czynności sporządzić odrębny protokół lub 

dokonać formalnego zapisu w Dzienniku Budowy. 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

6.2.1. Materiały: 

Należy sprawdzić zgodność dostarczonych materiałów z SST. Skontrolować należy terminy 

przydatności, szczelność pojemników, zgodność wagową. 

6.2.2. Podłoża: 

Obrabiane podłoże musi być wytrzymałe, wyrównane, chropowate i oczyszczone z zanieczyszczeń 

(pyłów, tłustych plam, zabrudzeń wapnem). 

Geometria podłoża powinna być zgodna z projektem a odchyłki wymiarowe, równość powierzchni 

winny mieścić się w zakładanej tolerancji (jeżeli nie są określone warunki to: podłoże nie powinno 

wykazywać prześwitów pomiędzy dwumetrową łatą a powierzchnią większych niż 5mm, odchylenia 

podłoża od płaszczyzny poziomej lub spadku nie powinny być większe niż +/-5mm na całej długości 

lub szerokości podłoża i nie powinny powodować zaniku zakładanego spadku). Szczeliny dylatacyjne 

powinny być nieprzerwane i wypełnione właściwymi materiałami. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Badaniu podlegają materiały. 

Należy badać materiał pod względem: 

a) gęstości składników 
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b) okresu przydatności do użytku 

c) czasu schnięcia  

Badania te należy wykonywać dla każdej partii wyrobów 

Gęstość przygotowanej kompozycji należy badać w temperaturze 23 +/-1°C zgodnie z normą PN-ISO 

2811-1:2002 

Czas schnięcia należy określić wg normy PN-79C-81519 

Jeżeli otrzymane wyniki są zgodne z parametrami materiałów podanymi w pkt. 2 niniejszej specyfikacji 

to można kontynuować roboty. Jeżeli otrzymane wyniki odbiegają od podanych i nie osiągają 

zakładanych parametrów należy przerwać prace i wymienić materiały. 

 

6.4. Badania w trakcie wykonywania prac 

Należy badać czystość i wilgotność podłoża przed każdorazowym pokrywanie nowego obszaru 

posadzki. 

 

6.5. Badania przy odbiorze 

Wykonana zgodnie z instrukcją Producenta posadzka żywiczna powinna posiadać zakładane w 

Aprobacie Technicznej ITB parametry: 

 

Lp. Właściwości Wartość wymagana 

1 Wytrzymałość na zginanie, MPa ≥20  

2 Wytrzymałość na ściskanie, MPa ≥30  

3 Twardość (metoda wciskania kulki), MPa ≥300  

4 Ścieranie (tarcza Boehmego), cm3.50c2 ≤5  

5 Przyczepność do betonu klasy C20/25 ≥2,0  

6 Odporność na ścieranie udarowe (aparat RS-1), liczba obrotów  ≥1000  

7 Nasiąkliwość wodą, %  ≤0,5  

8 Współczynnik rozszerzalności cieplnej w przedziale temperatur 0-40°C, 1/°C*10 -5  ≤7,0  

9 Współczynnik tarcia kinetycznego  

Na sucho  

Po zawilgoceniu  

 

≥0,24  

≥0,16 
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Po zaoliwieniu   ≥0,11  

10 Odporność na uderzenia, mm2  ≤65  

11 Odporność chemiczna, % zmiany masy po 28 dniach zanurzenia w:  

20% roztworze kwasu azotowego  

20% roztworze ługu sodowego  

chłodziwie  

Całkowicie odporna  

12 Klasyfikacja ogniowa w zakresie:  

reakcji na ogień  

stopnia palności  

C1-s1  

Wyrób trudnozapalny  

13 Emisja lotnych związków organicznych (VOC) – czas niezbędny do osiągnięcia 

dopuszczalnych stężeń substancji szkodliwych dla zdrowia, dni  

≤7  

 

W trakcie wykonywania posadzki, o ile Inspektor Nadzoru nie zaleci inaczej, Wykonawca zobowiązany 

jest do sporządzenia i przechowywania w warunkach laboratoryjnych próbek zgodnie z normą PN67/C-

04500. Jeżeli ocena wykonania sporządzona na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy, obserwacji 

bieżących Inspektora i wyglądu powierzchni odbieranej posadzki budzi zastrzeżenia należy wykonać 

badania próbek i wykonanych posadzek których wyniki muszą zmieścić się w przedstawionej tabeli. 

Sposób pobierania i badania próbek opisany jest w Aprobacie Technicznej AT-15-6592/2004.  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne wymagania 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST kod 45000000-01 „Wymagania ogólne" pkt 7. 

 

7.2. Zasady obmiarowania 

Posadzki żywiczne oblicza się w metrach kwadratowych. Wymiary powierzchni przyjmuje się w świetle 

surowych ścian, doliczając wnęki i przejścia. Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie 

poszczególnych słupów, pilastrów, fundamentów pieców itp. większe od 0,25m2. Cokoliki posadzkowe 

oblicza się w metrach wzdłuż górnej krawędzi ich styku ze ścianą.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne wymagania 
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Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B-00.00.00. (kod 45000000-01) „Wymagania ogólne" pkt 8. 

Uznaje się, że roboty zostały wykonane prawidłowo, jeżeli wszystkie operacje technologiczne 

wymienione w pkt. 6 zostały ocenione pozytywnie. Z czynności odbiorowych należy sporządzić protokół 

odbioru i dołączyć go do dokumentacji budowy.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne wymagania 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST B-00.00.00. (kod 445000000-01) 

„Wymagania ogólne" pkt 9.  

Jeżeli kontrakt (umowa) nie stanowi inaczej płaci się za każdy m2 impregnacji i powłoki żywicznej 

posadzki według cen wykonania zaoferowanych przez Wykonawcę i przyjętych przez Zamawiającego.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

 PN-EN ISO 2811-1:2002 Farby i lakiery – Oznaczanie gęstości – Część 1: Metoda 

piknometryczna 

 PN-C-81701:1997 Oznaczanie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych za 

 pomocą kubków wypływowych z dnem stożkowym i płaskim 

 PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Określanie stopnia wyschnięcia i czasu wysychania 

 PN-ISO 2555:1999 Tworzywa sztuczne – Polimery w stanie ciekłym, w postaci emulsji lub 

 dyspersji – Oznaczanie lepkości pozornej metodą Brookfielda 

 PN-EN 660-1:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe – Wyznaczanie odporności na ścieranie 

 – Część 1: Metoda Stuttgart 

 PN-EN 13893:2004 Elastyczne, laminowane i włókiennicze pokrycia podłogowe – Pomiar 

 dynamicznego współczynnika tarcia na suchych powierzchniach podłogowych 

 PN-ISO 8213:1999 Produkty chemiczne stosowane w przemyśle – Pobieranie próbek – Stałe 

 produkty chemiczne o rozdrobnieniu od proszków do brył 

 PN-72/M-47185.03 Agregaty malarskie. Ogólne wymagania i badania 

 PN-EN ISO 2039-1:2004 Tworzywa sztuczne – Oznaczanie twardości – Część 1: Metoda 

 wciskania kulki 

 PN-EN 13501-1:2004 Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – 
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 Część 1: Klasyfikacja na podstawie badań reakcji na ogień 

 PN-EN ISO 62:2000 Tworzywa sztuczne – Oznaczanie chłonności wody 

 PN-EN ISO 175:2002 Tworzywa sztuczne – Metody oznaczania skutków zanurzenia w ciekłych 

 chemikaliach  
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9. ROBOTY MALARSKIE 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót malarskich realizowanych wewnątrz i na zewnątrz obiektów budowlanych nienarażonych na 

agresję chemiczną. Specyfikacja techniczna (ST) nie dotyczy wykonywania zabezpieczenia 

chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych.  

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej 

(SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

Projektant sporządzający dokumentację projektową i odpowiednie szczegółowe specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych może wprowadzać do niniejszej specyfikacji zmiany, 

uzupełnienia lub uściślenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem robót, uwzględniające 

wymagania Zamawiającego oraz konkretne warunki realizacji robót, niezbędne do uzyskania 

wymaganego standardu i jakości tych robót. 

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. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 

malowania: 

 - wewnętrznego (wewnątrz pomieszczeń), 

 CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

GRUPA ROBÓT: CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

KLASA: CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  

KATEGORIA: CPV: 45442000-7  Nakładanie powierzchni kryjących 

 CPV 45442100-8 Roboty malarskie 
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 - zewnętrznego (wystawionego na bezpośrednie działanie czynników  atmosferycznych), 

obiektów budowlanych nienarażonych na agresję chemiczną. 

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, 

wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich 

wewnętrznych i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. 

Specyfikacja nie obejmuje wymagań dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego 

obiektów budowlanych oraz powłok malarskich wykonywanych według metod opatentowanych lub 

zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 

podanymi w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000, pkt 1.4. Dodatkowo w Specyfikacji używane 

są następujące terminy: Podłoże malarskie - 

surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, 

drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska. 

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii 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. 

Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy powłokę 

transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.  

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.  

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 rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników 

w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np. benzyną łąkową, terpentyną 

itp.). 

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów i obciążników w 

spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 
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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. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące 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 

„Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000, pkt. 1.5. Dokumentacja robót malarskich 

Dokumentację robót malarskich stanowią: 

- projekt budowlany, opracowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 

dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 

budowlanego (Dz.U. 2021 poz. 1169 )  dla przedmiotu zamówienia dla którego wymagane jest 

uzyskanie pozwolenia na budowę, 

- projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 

20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 

2021 poz. 2454). 

2. - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót (obligatoryjna w przypadku zamówień 

publicznych), Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2021 poz. 2454). 

- dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 

6 września 2021 r. w sprawie sposobu prowadzenia dzienników budowy, montażu i rozbiórki (Dz.U. 

2021 poz. 1686) 

- dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub  jednostkowego zastosowania 

użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. 

U. z 2004 r. Nr 92, póz. 881), 

- protokoły odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z załączonymi protokołami z badań 
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kontrolnych, 

- dokumentacja powykonawcza czyli wcześniej wymienione części składowe dokumentacji robót z 

naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót  (zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo 

budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2021 poz. 2351 z późn. zm). 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i 

odbioru robót budowlanych opracowanych dla konkretnej realizacji. Powinny one zawierać: 

- wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy, z wyszczególnieniem 

materiałów do napraw, 

- specyfikacje materiałów koniecznych do wykonania robót malarskich z powołaniem się na 

odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne), 

- sposoby wykonania powłok malarskich, 

- kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich, 

- wymagania i warunki odbioru wykonanych powłok malarskich, 

- warunki użytkowania powłok malarskich. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne" Kod CPV 45000000. 

Materiały stosowane do wykonania robót malarskich powinny mieć: 

 • oznakowanie znakiem CE co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności ze 

 zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z  europejską 

 aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

 Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za 

 zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

 • deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 

 jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 

 znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

 • oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza że są to wyroby niepodlegające 

 obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską 

 Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 
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 • termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

 

2.2. Rodzaje materiałów 

2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 

wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

• farby na spoiwach: 

 - żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, 

 - żywicznych rozcieńczalnych wodą, 

 - mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej lub suchych  mieszanek do 

 zarobienia wodą, 

 - mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, 

 które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002, 

• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które powinny 

odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych 

Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować: 

• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 

• farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe odpowiadające 

wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 

• emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998, 

• farby na spoiwach: 

 - rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe, 

 - mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do  zarobienia 

 wodą, 
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 - mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą, które 

 powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102, 

• farby i emalie na spoiwie żywicznym rozcieńczalne wodą, które powinny odpowiadać wymaganiom 

aprobat technicznych, 

• farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci ciekłej, które 

powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych. 

2.2.3. Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

 - rozcieńczalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus  denaturowany, 

 inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

 - środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 

 - środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 

 - kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub 

odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

2.2.4. 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. 

3. SPRZĘT l NARZĘDZIA 

 

3.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000, pkt 3 

 

3.2. Sprzęt i narzędzia 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

 - szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 

 - szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 

 - pędzle i wałki, 

 - mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania  kompozycji 
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 składników farb, 

 - agregaty malarskie ze sprężarkami, 

 - drabiny i rusztowania. 

 

4. TRANSPORT 

 

4.1. Ogólne wymagania 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000, pkt 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 

uszkodzenie opakowań. W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na 

paletach i użycie do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych 

zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można 

wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte. Materiały do robót malarskich należy 

składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, zabezpieczonych przed opadami i 

minusowymi temperaturami. 

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami 

normy PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport". 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000, pkt 5 

 

5.2. Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających robót 

budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. Wewnątrz 

budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po: 

• całkowitym ukończeniu robót instalacyjnych, tj. wodociągowych, kanalizacyjnych, centralnego 
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ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjątkiem założenia urządzeń sanitarnych 

ceramicznych i metalowych lub z tworzyw sztucznych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej 

(gniazdka, wyłączniki itp.), 

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe, 

• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych, 

• 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 dotyczące podłoży pod malowanie 

5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 

Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać wymaganiom 

normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione 

zaprawą, równo z licem muru. Przed malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 

Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza jej 

obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. 

Mur powinien być suchy, czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą 

wykonywana będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1. 

Tablica 1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych do malowania 

  w % masy 

1 Farby dyspresyjne na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami w postaci suchych mieszanek 

rozcieńczalnych wodą w postaci ciekłej  

6 

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4 

 

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

5.3.2. Beton 
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Powierzchnia powinna być oczyszczona z odstających grudek związanego betonu. Wystające lub 

widoczne elementy metalowe powinny być usunięte lub zabezpieczone farbą anty- 

korozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione zaprawą 

cementową lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty techniczne. 

Wilgotność podłoża betonowego, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana będzie powłoka 

malarska, nie może przekraczać wartości podanych w tablicy 1. Powierzchnia betonu powinna być 

odkurzona i odtłuszczona. 

5.3.3. Tynki zwykłe 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100. 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). 

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitów 

oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna wykazywać śladów starej 

farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą. 

3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać wartości 

podanych w tablicy 1. 

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 

5.3.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe. 

5.3.5. Podłoża z drewna, materiałów drewnopochodnych powinny być niezmurszałe o wilgotności nie 

większej niż 12%, bez zepsutych lub wypadających sęków i zacieków żywicznych. Powierzchnia 

powinna być odkurzona i oczyszczona z plam tłuszczu, żywicy, starej farby i innych zanieczyszczeń. 

Ewentualne uszkodzenia powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną. 

5.3.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i oczyszczone ze 

starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. 

Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata 

techniczna. 

5.3.7. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4% 

oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych zanieczyszczeń. 

Wkręty mocujące nie powinny wystawać poza lico płyty, a ich główki powinny być zabezpieczone 

antykorozyjnie. 
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5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny być oczyszczone ze zgorzeliny, rdzy, 

pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone. 

 

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich  

5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

 - przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót  malarskich 

 zewnętrznych), w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym  zastrzeżeniem, że w 

 ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C, 

 - w temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura 

 podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie 

świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 

przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej powietrza nie 

większej niż 80%. " 

Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 

wentylację. 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka od 

otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących 

być źródłem pożaru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 

zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami. 

5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych 

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 

wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 

• sposób przygotowania farby do malowania, 

• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie), 

• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m , 

• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
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• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 

• zalecenia w zakresie bhp. 

5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają wymagania podane w pkt. 

5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.  

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje 

wymienione w pkt. 5.4.2.  

5.5. Wymagania dotyczące powłok malarskich 

5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych 

Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być: 

a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 

sucho i na szorowanie oraz na reemulgację, 

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 

c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją 

projektową, 

d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, ~ 

e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 

f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

5.5.2. Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz farb 

na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 

Powłoki te powinny być: 

a) odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 

b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 

c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacją projektową w zakresie barwy i połysku. Dopuszcza 

się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity podłoża. 

Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

a) spękań, 

b) łuszczenia się powłok, 

c) odstawania powłok od podłoża. 

5.5.3. Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 
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modyfikującymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno- organicznych 

Powłoki z farb mineralnych powinny: 

a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 

b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 

c) nie mieć śladów pędzla, 

d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją projektową, 

e) być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez dodatków 

modyfikujących), 

f) nie mieć przykrego zapachu. Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

 na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 

napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej 20 cm , 

 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, 

 ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych. 

5.5.4. Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych i 

rozpuszczalnikowych 

Powłoka z lakierów powinna: 

a) mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją projektową, 

b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 

c) dobrze przylegać do podłoża, 

d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 

e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

 

6.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000, pkt 

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, 

które będą wykorzystywane do wykonywania robót. 

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie 
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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: 

• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, dokładność 

wykonania zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, 

czystość powierzchni, wilgotność muru, 

• podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, 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 normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie napraw i 

uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, "wilgotność tynku, 

• podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane naprawy i 

uzupełnienia, 

• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych - wilgotność, wygląd i czystość 

powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie wkrętów, 

• elementów metalowych - czystość powierzchni. 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie PN-68/B-10020. 

Równość powierzchni tynków należy sprawdzać metodami podanymi w normie PN-70/B-10100. 

Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1 m, w rozproszonym świetle 

dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 

powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy używać 

czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów. W przypadku wątpliwości 

należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo-wagową. Wyniki badań powinny 

być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane 

do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.2.2. Badania materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 2.2.2.-
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2.2.4. 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 stano- wić jednorodną 

w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:  

a) w przypadku farb ciekłych: 

• skoagulowane spoiwo, 

• nieroztarte pigmenty, 

• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 

• kożuch, 

• ślady pleśni, 

• trwały, nie dający się wymieszać osad, 

• nadmierne, utrzymujące się spienienie, 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny,  

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

• ślady pleśni, 

• zbrylenie, 

• obce wtrącenia, 

• zapach gnilny. 

 

6.3. Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich z 

dokumentacją projektową, ST 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: 
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 -zgodności z dokumentacją projektową, ST i wprowadzonymi zmianami, które  naniesiono w 

 dokumentacji powykonawczej, 

 - jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 - prawidłowości przygotowania podłoży, 

 - jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 

przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania. Badania powłok przy ich odbiorze należy 

przeprowadzać nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia ich wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i 

przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. Ocena jakości powłok malarskich 

obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 

• sprawdzenie odporności na wycieranie, 

• sprawdzenie przyczepności powłoki, 

• sprawdzenie odporności na zmywanie. Metoda 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, 

• na podłożach drewnianych i metalowych - metodą opisaną w normie PN-EN ISO 

2409:1999, 

e) sprawdzenie odporności na zmywanie - przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną 
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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. Ogólne zasady 

Ogólne zasady obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000, pkt 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 m. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, 

grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru.  

Powierzchnię dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzydeł z ościeżnicami wraz z 

ćwierćwałkami) oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w świetle wykończonych otworów 

(ościeży), stosując do uzyskanych wyników współczynniki z tablicy 2 

Lp.  Nazwa elementu  

a b c 

 

1 

2 

3 

4 

5 

Okna i drzwi balkonowe jedno ramowe lub z pojedynczymi skrzydłami i ościeżnicami  

- bez szczelin 

- ze szczelinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m2 

- ze szczelinami o powierzchni każdej szyby do 0,1 m2 

- ze szczelinami o powierzchni każdej szyby do 0,2 m2 

- ze szczelinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,2 m2 

 

1,30 

2,30 

1,90 

1,70 

1,50 

 

6 

7 

8 

Okna i drzwi balkonowe z podwójnymi skrzydłami 

- bez szczelin 

- ze szczelinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m2 

- ze szczelinami o powierzchni każdej szyby do 0,015 m2 

 

1,90 

4,00 

3,20 
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9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

- ze szczelinami o powierzchni każdej szyby do 0,025 m2 

- ze szczelinami o powierzchni każdej szyby o ponad 0,5 m2 

- pełnymi lub z jedną szybą o powierzchni do 0,2 m 

- pełnymi z obramowaniem płaskim 

- pełnymi z obramowaniem profilowanym 

- szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni do 0,1 m2 każdej szyby 

- szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m2 każdej szyby 

- całkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokości do 30 cm 

2,75 

2,30 

2,10 

2,50 

3,00 

2,50 

2,10 

1,70 

Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej 

 

Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych po- 

wierzchni w rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, 

balustrad itd.) oblicza się w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu. 

Malowanie obustronne żeber grzejników radiatorowych obmierza się jako podwójną powierzchnię 

prostokąta, opisanego na grzejniku (z wyjątkiem grzejników typu S-130 i T-1, 

dla których należy przyjmować potrójną powierzchnię opisanego prostokąta). Malowanie rur o średnicy 

zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur o większych średnicach 

zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu. 

W SST można ustalić inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich W szczególności można 

przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót 

malarskich np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 

14 KNNR 2. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000, pkt 8 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu są 

podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymierzone w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. Wyniki 

badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
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prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST 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 częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego robót 

dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy odbiorze 

ostatecznym robót. 

Celem odbioru częściowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych robotach i 

ich usunięcie przed odbiorem końcowym. Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora 

nadzoru w obecności kierownika budowy. 

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli umowa 

taką formę przewiduje. 

 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu 

(ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową. Odbiór ostateczny przeprowadza komisja 

powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz 

dokonanej oceny wizualnej. Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna 

określać umowa. Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

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

 - szczegółowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

 robót, 

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

 - dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania użytych 

 materiałów i wyrobów budowlanych, 
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 - 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 pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami 

podanymi w pkt. 5.5 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 pkt. 5.5 i przedstawić ją 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, 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 robót malarskich z zamówieniem. 

Protokół odbioru końcowego jest podstawą do dokonania rozliczenia końcowego po-między 

zamawiającym a wykonawcą. 

 

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu powłok malarskich po 

użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót 
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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. Przed upływem okresu gwarancyjnego 

zamawiający powinien zgłosić wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach 

malarskich. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" Kod CPV 45000000, 

pkt 9 

 

9.2. Zasady rozliczenia i płatności 

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. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich 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 malarskich lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty malarskie  uwzględniają: 

 - przygotowanie stanowiska roboczego, 

 - dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 

 - obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

 - ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowań przestawnych  umożliwiających 

 wykonanie robót na wysokości do 5 m, od poziomu podłogi lub  terenu, 

 - zabezpieczenie podłóg i elementów nieprzeznaczonych do malowania, 
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 - przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów, 

 - przygotowanie podłoży, 

 - próby kolorów, 

 - demontaż przed robotami malarskimi i montaż po wykonaniu robót elementów,  które 

 wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i 

 drzwiowych, 

 - wykonanie prac malarskich, 

 - usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie wykonywania 

 robót, 

 - oczyszczenie miejsca pracy z materiałów zabezpieczających oraz oczyszczenie 

 niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania, 

 - likwidację stanowiska roboczego. 

W kwotach ryczałtowych ujęte są również koszty montażu, demontażu i pracy rusztowań niezbędnych 

do wykonania robót malarskich na wysokości ponad 5 m od poziomu podłogi lub terenu. 

Przy rozliczaniu robót malarskich według uzgodnionych cen jednostkowych koszty 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 5 m, należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

 PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

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

 PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania. 

 PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

 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 
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styrenowe. Lakiery nitrocelulozowe. Lakiery 

 PN-C-81801:1997 wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. Farby olejne i alkidowe. 

 PN-C-81802:2002 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 

 PN-C-81901:2002 

 PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz 

 PN-EN 1008:2004 z procesów produkcji betonu. 

 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

 - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom l, część 4) 

 Arkady, Warszawa 1990 r. 

 - Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 

 wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 

 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. 
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10. ROBOTY ELEWACYJNE - OCIEPLENIE ELEWACJI STYROPIANEM METODĄ BEZSPOINOWĄ 

 

1.1. Przedmiot 

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru ocieplenia elewacji w zakresie zadania: 

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Zagrodową w Oświęcimiu.  

 

1.2 Zakres 

- Ocieplenie zewnętrznych ścian płytami styropianowymi EPS 200mm w systemie bezspoinowym  

- położenie tynku cementowego, cementowo-wapiennego, mineralnego lub silikatowego - ARSANIT 

BIAŁY (lub równoważny) i ARSANIT 35P1 (lub równoważny) 

-Zamontowanie na elewacji elementów elewacyjnych paneli systemowych drewnopodobnych  

np. Greinplast w kolorze zaakceptowanym przez projektanta 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Zaprawa klejowa 

Zaprawa klejowa do klejenia płyt styropianowych musi być mrozo- i wodoodporna, o dużej 

przepuszczalności i przyczepności oraz musi posiadać Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki 

Budowlanej 

 

2.2. Płyty styropianowe 

Do wykonania warstwy termoizolacyjnej należy stosować: 

1) Polistyren estrudowany 180mm – ściany poniżej gruntu 

2) Płyty styropianowe EPS 70, λD [W/mK] = 0,035 – ściany nadziemia 200 mm 

 

Odchyłki grubości płyt styropianu nie powinny przekraczać ±1,5 mm. Wytrzymałość płyt styropianowych 

na rozrywanie siłą prostopadłą do powierzchni nie może być mniejsza niż 100,0 kPa. Zaleca się 

stosowanie płyt z zakładem tj. frezowane (na tzw. ,,pióro i wpust”). Struktura zwarta, czyli granulki 

polistyrenowe, powinny być trwale połączone w jednorodną masę bez pustych miejsc. 

 CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

GRUPA ROBÓT: CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

KLASA: CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  

KATEGORIA: CPV: 45443000-4  Roboty elewacyjne 
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Producent styropianu powinien załączyć deklaracje zgodności z posiadanym atestem. 

 - Wytrzymałość mechaniczna – 70 kG/cm2 

 - Wymiary – 250x65x70 mm. 

 - Cechy zewnętrzne – zgodnie z PN- 71-12008 

 - Nasiąkliwość – poniżej 6% 

 - Mrozoodporność – pełna 

 - Zawartość marglu – nie występuje 

 - Zawartość rozpuszczalnych soli – brak 

 - Perforacja – 10-15% 

 - Kolor – ciemno-bordowa.- dopuszczalna różnica barwy poszczególnych cegieł 

 

2.3. Siatka zbrojąca z włókna szklanego 

Siatka z włókna szklanego powinna odpowiadać normie BN-92/P-850100. Należy stosować siatkę 

odpowiednią do przyjętego systemu docieplenia o wymiarach oczek 4 x 4 mm. Siatka powinna być 

impregnowana odpowiednią dyspersją tworzywa sztucznego. Siła zrywająca pasek siatki o szerokości 5 

cm wzdłuż wątku i osnowy powinna wynosić nie mniej niż 1500N/5cm 

 

2.4. Podkład tynkarski 

Podkładowa masa tynkarska jest środkiem gruntującym pod szlachetne tynki mineralne lub tynki 

żywiczne. Należy stosować podkład wynikający z przyjętego systemu docieplenia, posiadający 

odpowiednią Aprobatę Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego 

Zakładu Higieny 

 

2.5. Cienkowarstwowy tynk dekoracyjny mineralny 

Hydrofobowy, przepuszczający parę wodną, odporny na warunki atmosferyczne tynk cienkowarstwowy. 

Należy stosować tynk z tego samego systemu co w/w materiały, posiadający odpowiednią Aprobatę 

Techniczną Instytutu Techniki Budowlanej oraz Atest Higieniczny Państwowego Zakładu Higieny  

 

2.6. Elementy uzupełniające 

Elementami uzupełniającymi systemu są kołki plastikowe do mocowania styropianu, listwy narożnikowe 

i cokołowe oraz elementy do obróbek szczególnych miejsc na elewacji (np. dylatacji). Kątowniki 

aluminiowe z blachy perforowanej o grubości 0,5 mm i wymiarach 25x25 mm powinny być stosowane 



 

147 

 

K R U  A r c h i t e k c i  
Plac Wolności 15A; 35-073 Rzeszów 

tel: 48 698 576 676 e-mail: biuro@kruarchitekci.pl www.kruarchitekci.pl 

do wzmacniania naroży pionowych do wysokości minimum 200 cm od poziomu terenu oraz naroży przy 

ościeżach drzwi balkonowych i wejściowych do budynku. 

 

2.7. Mocowanie deski elewacyjnej do ściany 

Przybijamy je do drewnianego, dokładnie zaimpregnowanego rusztu wkrętami lub gwoździami o 

długości dwa razy większej niż grubość deski. Deski twarde, egzotyczne mocujemy zawsze na wkręty. 

Aby uniknąć rdzawych zacieków na elewacji, używajmy wkrętów ocynkowanych. Dobrze jest wstępnie 

nawiercić pod nie otwory. Aby nie dopuścić do rozwarstwienia desek, nie należy ich przybijać zbyt blisko 

krawędzi. Bezpieczną odległością jest 20 mm od krótszej krawędzi deski i 15 mm od dłuższej. Wkręty 

powinny przechodzić tylko przez jedną deskę. Zazwyczaj do przybicia deski elewacyjnej do łaty 

używamy dwóch równomiernie rozmieszczonych wkrętów. Niektóre profile desek, na przykład w 

kształcie zetki, pozwalają na ukrycie wkrętów pod deskami. 

 

Układ oraz wymiary rusztu dopasowuje się nie tylko do desek na elewacji, ale także do grubości 

zastosowanej izolacji. Rozstaw łat wynosi od 40-60 cm. Sposób mocowania należy dostosować 

odpowiednio do wybranej okładziny elewacyjnej.  

 

3. SPRZĘT 

 - środek transportowy 

 - samochód samowyładowczy do 5 t 

 - żuraw okienny przenośny 0,15 t 

 - rusztowanie zewnętrzne rurowe 

4. TRANSPORT 

Sposób transportu i składowania powinny być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez 

producenta. 

Dobór środków transportu: 

- samochód dostawczy, 

 - samochód skrzyniowy do 10 t, 

 - samochód samowyładowawczy do 10 t, 

 - wózek widłowy, 

Sposób transportu i składowania płyt styropianowych musi wykluczyć możliwość połamania płyt lub 

uszkodzenia krawędzi płyt, co może powodować powstawanie mostków termicznych w warstwie 
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termoizolacyjnej. 

Podkład tynkarski dostarczany jest w postaci gotowej; nie wolno go zagęszczać, rozcieńczać ani łączyć 

z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie zamkniętych pojemnikach, w 

suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). Chronić przed przegrzaniem. Nie 

wolno pozostawiać otwartych napoczętych pojemników. Okres przydatności do użycia masy wynosi 12 

miesięcy od daty produkcji umieszczonej na opakowaniu. 

Tynki polimerowe są dostarczane w gotowej postaci i konsystencji. Nie wolno ich zagęszczać, 

rozcieńczać ani łączyć z innymi materiałami. Należy go przewozić i przechowywać w szczelnie 

zamkniętych pojemnikach w suchych warunkach, w temperaturze dodatniej (najlepiej na paletach). 

Chronić przed wilgocią. Okres przydatności do użycia tynku wynosi 12 miesięcy od daty produkcji 

umieszczonej na opakowaniu. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Przyklejanie płyt 

1) Przygotowanie podłoża 

Ściany budynku należy oczyścić – najlepiej wodą pod ciśnieniem. Sprawdzić dobre przyleganie – 

przyczepność istniejącego tynku do podłoża, uzupełnić ewentualne ubytki podłoża. 

2) Styropian mocowany do ścian na klej do styropiany np. Tytan EOS i kołki systemowe z 

zastosowaniem systemowych kapturków osłonowych. Klej kładziony obwodowo i plackami na każdej 

klejonej płycie. 

Powierzchnia styropianu wykończona podwójną systemową zaprawą klejową z wtopiona siatką z 

włókna szklanego. 

 

5.2. Zaprawa 

Płyty należy przykleić zaprawą mająca dobrą przyczepność do nośnych, zwartych, suchych i wolnych 

od substancji przeciw przyczepnościowych (takich jak tłuszcze, bitumy, pyły) powierzchni murów. 

  

Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zaprawę i mieszać za pomocą wiertarki z 

mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 

Gotową zaprawę należy nakładać kielnią po obwodzie płyty pasmem szerokości 3 - 4 cm kilkoma 

plackami o średnicy ok. 8 cm. Bezzwłocznie przyłożyć płytę do ściany i docisnąć uderzeniami długiej 
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pacy. Prawidłowo nałożona zaprawa, po dociśnięciu płyty, pokrywa minimum 40 % jej powierzchni. W 

przypadku równych, gładkich podłoży, zaprawę można nakładać na płyty za pomocą pacy zębatej (zęby 

10-12 mm). Płyty styropianowe należy mocować ściśle jedna przy drugiej, w jednej płaszczyźnie, z 

zachowaniem mijankowego układu styków pionowych. 

Po związaniu zaprawy (po ok. 2 dniach), płyty można szlifować papierem ściernym i przystąpić do 

koniecznego, dodatkowego mocowania łącznikami mechanicznymi. Ilość łączników powinna wynosić 

minimum 6 szt./m2. 

Na wysokości dolnej kondygnacji zaleca się nałożyć podwójną warstwę siatki i wzmacniać wszystkie 

naroża otworów dodatkowymi nakładkami siatki o wymiarach 20x35 cm; ilość łączników należy 

zwiększyć do minimum 8 szt./m2.  

Wszystkie wypukłe naroża otworów i budynku wzmacniać specjalnymi kątownikami z siatką lub 

dodatkowymi kątownikami aluminiowymi. 

Nakładanie następnych warstw masy klejącej do siatki i wyprawy tynkowej cienkowarstwowej w 

przeciętnych warunkach temperatury i wilgotności powietrza powinno odbywać się po 24 h. Świeże 

zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe można usuwać tylko mechanicznie. 

Prace prowadzić z zastosowaniem odpowiednich rusztowań, bezpiecznie zakotwionych do ścian 

budynku. Należy naprawić wszystkie uszkodzenia w substancji budynku, powstałe podczas robót oraz 

demontażu rusztowań. 

Prace prowadzić w zakresie temperatur od +50 C do +300 C. 

 

5.3. Wykonanie warstwy zbrojonej siatką 

Do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać suchą masę i mieszać za pomocą wiertarki z 

mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. 

Gotową zaprawę należy rozprowadzać na powierzchni płyt styropianowych warstwą grubości 2-3 mm za 

pomocą gładkiej, stalowej pacy. Na świeżą zaprawę nakładać siatkę z włókna szklanego (z 

zachowaniem zakładów min. 50 mm), a następnie nanosić drugą warstwę zaprawy grubości ok. 1 mm i 

równo zagładzać powierzchnię, tak by siatka przestała być widoczna. 

Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, stwardniałe można usunąć tylko mechanicznie. 

 

5.4. Farba gruntująca - podkład pod tynki 

Podłoża, które mają być pokryte farbą muszą być równe, zwarte, suche i wolne od substancji przeciw 

przyczepnościowych: tłuszczy, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia i warstwy o słabej wytrzymałości trzeba 
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usunąć. Istniejące powłoki z farb klejowych lub wapiennych należy zeskrobać i zmyć wodą. 

Nie używać rdzewiejących naczyń i narzędzi. Nie rozcieńczać farby. Nie stosować wałków malarskich. 

Farbę należy nakładać pędzlem, równomiernie i jednokrotnie. Czas schnięcia farby wynosi ok. 3 godzin. 

Narzędzia i zachlapania można myć wodą. 

 

5.5. Tynk, ciągniony 

Tynk cienkowarstwowy polimerowy barwiony w masie, gładki w kolorze ARSANIT BIAŁY ORAZ 

ARSNIT 35P1  

Tynk stanowi wyprawę elewacyjną, w systemach ociepleń budynków metodą lekką mokra, z 

zastosowaniem płyt styropianowych. 

Całą zawartość opakowania wsypywać do odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody i mieszać za 

pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Nie stosować 

rdzewiejących pojemników i narzędzi. Właściwa ilość wody wynosi od 5,0 do 5,6 1 wody na 25 kg. 

Konsystencje trzeba dobrać w zależności od warunków stosowania. W czasie prowadzenia robót należy 

zachowywać jednakową, konsystencję materiału poprzez ponowne wymieszanie tynku wiertarką, a nie 

przez dodawanie wody. 

Tynk równomiernie nanosić na podłoże, na grubość ziarna, za pomocą trzymanej pod kątem stalowej 

pacy. Gdy tynk nie klei się już do narzędzia, płasko trzymaną packą plastikową należy nadać mu 

fakturę. W zależności od kierunku ruchów packi można uzyskać koliste, poziome lub pionowe rysy 

pochodzące od zawartego w tynku ziarna. Nie skrapiać tynku wodą. 

Prace na jednej płaszczyźnie należy wykonywać bez przerw. 

Narzędzia i świeże zabrudzenia tynkiem należy myć wodą, stwardniałe resztki tynku można usunąć 

mechanicznie. 

 

6. OBMIAR 

Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne" 

 - (m2) - wykonanego kompletnego ocieplenia ścian styropianem 

 - (m2) - wykonanego kompletnego licowania ścian cokołu 

 - (m.), (kpl) – zamontowanych, uszczelnionych elementów drewnianych muru  pruskiego 

 - (m2)- . rusztowania 

 

7. ODBIÓR 
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Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne" 

Kierownik budowy zgłasza gotowość do odbioru elementy na podstawie zapisów w dzienniku budowy. 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, wpisów do dziennika 

budowy i sprawdzeniu zgodności robót z dokumentacją projektową i ST. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne wymagania podano w ST Kod CPV 45000000-1 "Wymagania ogólne" 

Płatność zgodnie z dokumentami umownymi. 

Płaci się za ustaloną ilość wykonach robót ustalonych na podstawie książki obmiarów, sprawdzonej i 

podpisanej przez kierownika budowy i inspektora nadzoru, wg ceny jednostkowej określonej w ofercie 

wykonanych robót, jednostka obmiarowa obejmuje komplet robót w tym: 

 - przygotowanie stanowiska roboczego, 

 - dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 - obsługę sprzętu, 

 - ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 

 - wykonanie robót montażowych i pokrywczych, 

 - oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 - likwidacja stanowiska roboczego 
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11. TYNKOWANIE 

 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót tynkarskich 

 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejszą Specyfikację Techniczną jako część dokumentów przetargowych i kontraktowych, należy 

odczytywać i rozumieć w odniesieniu do wykonania Robót opisanych w punkcie 1.1, które zostaną 

zrealizowane w ramach zadania – budowy budynku wielorodzinnego przy ul. Zagrodowej w Oświęcimiu. 

 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji mają zastosowanie przy robotach tynkarskich. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Mieszanki tynkarskie - podział: 

a) Tynk gipsowe zawierające gips: 

 - tynk gipsowy, 

 - tynk gipsowo-wapienny, 

 - tynk gipsowy ciepłochronny. 

b) Inne spoiwa: 

 - masy tynkarskie żywiczne (akrylowe), 

 - masy krzemianowe (sylikatowe), 

 - masy tynkarskie silikonowe. 

Podłoże tynkarskie jest to powierzchnia budynku przeznaczona do otynkowania, zapewniająca pewne i 

trwałe połączenie. 

Pozostałe określenia używane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami 

 CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

GRUPA ROBÓT: CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

KLASA: CPV: 45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie  

KATEGORIA: CPV: 45410000-4  Tynkowanie 
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oraz z określeniami podanymi w ST 00.01 pkt. 1. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 1. Wykonawca Robót 

jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód 

ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

 

2.2. Gips tynkarski lub budowlany (PN-B-30042:1997, PN-B-30041:1997) 

Gips naturalny z domieszką środków modyfikujących. 

 

3. SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt. 3. 

W trakcie prac przygotowawczych: 

szpachelka, szczotka druciana, młotek murarski, taśma malarska, folia malarska, wałek, pędzel 

malarski. 

Do przygotowania masy: elastyczne wiadro, wiertarka z mieszadłem 

Do wykonania i obróbki gładzi: długa i krótka paca stalowa, szpachelka kątowa, przyrząd do szlifowania 

wraz z siatką lub papierem ściernym, okulary i maska przeciwpyłowa. 

 

4. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 4. 

Materiały należy przewozić krytymi środkami transportowymi. Przewożone materiały muszą być w 

sposób całkowicie pewny zabezpieczone przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem 

ze skrzyni ładunkowej. Przewożone materiały nie mogą w czasie transportu wydzielać pyłu. Przy 

załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów 

obowiązujących w transporcie drogowym. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe 

muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego. 



 

154 

 

K R U  A r c h i t e k c i  
Plac Wolności 15A; 35-073 Rzeszów 

tel: 48 698 576 676 e-mail: biuro@kruarchitekci.pl www.kruarchitekci.pl 

 

4.1. Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 

instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy. Szpachlówkę gipsową należy kłaść na 

suchym, czystym i zagruntowanym podłożu (tynku cem.-wap.). Masę należy położyć na powierzchni na 

gr. 2 - 3 mm i zatrzeć packą metalową. Po 40 min. można położyć drugą warstwę gipsu gr. 1 -2 mm i 

zatrzeć packą. W trakcie wiązania masy należy powierzchnię zatrzeć 2-4krotnie. 

Pierwsze zacieranie wykonać bez skrapiania, następne lekko skropić pędzlem. 

 

4.2. Kontrola jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST  „Wymagania ogólne" pkt 6. 

 

4.3. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 7. Jednostką 

obmiarową robót jest m2. 

 

5. ODBIÓR ROBÓT 

 

5.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże 

powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5. 

 

5.2. Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być 

zgodne z dokumentacją techniczną. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

 -pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 

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

 między przegrodami pionowymi. 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

 -wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli 

 przenikających z podłoża, 
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 -trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 

 niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

 

6. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 9. 

 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 10. 

1) 85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

2) EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie próbek. 

3) PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany. 

4) B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy. 
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12. USŁUGI ŚLUSARSKIE 

MONTOWANIE BALUSTRAD - MONTAŻ BALUSTRAD ZE STALI NIERDZEWNEJ  

 

1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej  

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót budowlanych związanych z montażem balustrad ze stali nierdzewnej  

 

1.2. Zakres stosowania. 

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w tytule opracowania.  

 

1.3. Zakres robót. 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności do wykonania balustrad 

schodowych wewnętrznych ze stali nierdzewnej oraz balustrad na balkonach i w portfenetrach w 

budynku wielorodzinnym przy ul. Zagrodowej w Oświęcimiu.  

 

1.4. Zakres robót do wykonania : 

 montaż balustrad ze stali nierdzewnej, zabezpieczających okna;  

 montaż pochwytów ze stali nierdzewnej na wspornikach, mocowane w murkach;  

 montaż nowych balustrad i poręczy schodowych;  

 montaż balustrad przy na płytach balkonowych i przy portfenetrach 

 montaż słupków ochronnych w garażu 

 montaż odbojnic w garażu 

 inne czynności towarzyszące, niezbędne do zrealizowania zadania.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie. Specyfikacja techniczna obejmuje 

 CPV: 98000000-3 Inne usługi komunalne, socjalne i osobiste 

GRUPA ROBÓT: CPV: 98300000-6 Różne usługi 

KLASA: CPV: 98390000-3 Inne usługi  

KATEGORIA: CPV: 98395000-8  Usługi ślusarskie 
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podany wyżej zakres robót zasadniczych. Oferent powinien przewidzieć i wycenić ewentualne prace 

pomocnicze, konieczne do realizacji wymienionych prac zasadniczych.  

 

2. MATERIAŁY  

2.1. Wymagania ogólne  

Wszelkie materiały do wykonywania remontu powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 

budownictwie. Materiały powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 

w normach państwowych i świadectwach ITB. Materiałami stosowanymi przy wykonaniu robót będących 

przedmiotem niniejszej specyfikacji są:  

 balustrady wykonane ze stali nierdzewnej;  

 pochwyty z rur ze stali nierdzewnej;  

 balustrady okienne uchylne ze stali nierdzewnej.  

 odbojnice i słupki ochronne ze stali nierdzewnej 

 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 

dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie.  

 

2.2. Wymagania szczegółowe  

2.2.1. Balustrady schodowe  

Elementy balustrady – stal nierdzewna polerowana, gatunek 304, faktura satyna, spełniająca 

wymagania określone w PN–82/S–10052. Skład chemiczny stali (analiza wytopowa) oraz dopuszczalne 

odchyłki od składu chemicznego powinny odpowiadać wymaganiom norm 14 klasyfikacyjnych. 

Wykończenie ścianek na końcu rur – ścianki proste.  

2.2.2. Pochwyty na murkach  

Stal nierdzewna polerowana, gatunek 304, faktura satyna, spełniająca wymagania określone w PN–

82/S–10052. Skład chemiczny stali (analiza wytopowa) oraz dopuszczalne odchyłki od składu 

chemicznego powinny odpowiadać wymaganiom norm klasyfikacyjnych. Wykończenie ścianek na końcu 

rur – ścianki proste.  

2.2.3. Balustrady okienne  

Stal nierdzewna polerowana, gatunek 304, faktura satyna, spełniająca wymagania określone w PN–

82/S–10052. Skład chemiczny stali (analiza wytopowa) oraz dopuszczalne odchyłki od składu 



 

158 

 

K R U  A r c h i t e k c i  
Plac Wolności 15A; 35-073 Rzeszów 

tel: 48 698 576 676 e-mail: biuro@kruarchitekci.pl www.kruarchitekci.pl 

chemicznego powinny odpowiadać wymaganiom norm klasyfikacyjnych. Wykończenie ścianek na końcu 

rur – ścianki proste. Balustrady wykonane z kwadratowych rur stalowych o przekroju grubości 5cm.  

2.2.4. Balustrady balkonowe 

Stal nierdzewna polerowana, gatunek 304, faktura satyna, spełniająca wymagania określone w PN–

82/S–10052. Skład chemiczny stali (analiza wytopowa) oraz dopuszczalne odchyłki od składu 

chemicznego powinny odpowiadać wymaganiom norm klasyfikacyjnych. Wykończenie ścianek na końcu 

rur – ścianki proste.  

2.2.5. Kotwy wklejane, inne  

Kotwy chemiczne wklejane. Łączniki mechaniczne (śruby, nakrętki, podkładki) ze stali kwasoodpornej.  

2.2.6. Słupki barier ochronnych 

Kształtowniki powinny odpowiadać wymaganiom PN-91/H-93010. Kształtowniki powinny być ze stali 

St3W lub St4W oraz mieć własności mechaniczne wg PN-88/H-84020lub innej uzgodnionej stali i normy 

wynikającej dokumentacji technicznej. Słupki mogą być wbijane, montowane w fundamentach 

betonowych lub na nawierzchniach bądź osadzane w gniazdach by ułatwić przyszły demontaż bariery 

dla celów prowadzenia robót utrzymaniowych. Sposób zabezpieczenia metalowych elementów bariery 

przed korozją ustala producent w taki sposób, aby zapewnić trwałość powłoki antykorozyjnej przez 

okres 5 do 10 lat w warunkach normalnych lub 3 do 5 lat w warunkach środowiskowych o zwiększonej 

korozyjności. W przypadku braku wystarczających danych minimalna grubość powłoki cynkowej 

powinna wynosić 60 μm.  

2.2.7. Odbojnice stalowe 

Minimalne parametry odbojnic stalowych:  

-profil stalowy, rurowy, równomiernie gięty, bez ostrych lub wystających krawędzi 

-zabezpieczenie antykorozyjne: cynkowanie ogniowe oraz malowane proszkowo 

-ostrzegające oznaczenia wizualne 

 

3. SPRZĘT  

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  

Sprzęt powinien odpowiadać wymaganiom określonym w ST "Wymagania ogólne", p.3.  

3.2.Sprzęt stosowany  

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu 

na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. Przy doborze sprzętu i 
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narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta. Do wykonania zakresu robot objętych 

niniejszą specyfikacją należy stosować następujący sprzęt:  

 elektronarzędzia pomocnicze,  

 narzędzia ręczne pomocnicze,  

 rusztowania,  

 wciągarki  

 

4. TRANSPORT i SKŁADOWANIE  

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 4.  

 

4.2. Wybór środków transportu  

Materiały do wykonania tynków dostarczone mogą być dowolnym transportem. Transport i składowanie 

elementów stalowych powinny gwarantować zabezpieczenie przed uszkodzeniami i wpływem 

czynników atmosferycznych.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonania robót  

Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne". 15  

 

5.2. Warunki wykonania robót  

5.2.1. Prace przygotowawcze  

Wykonawca powinien odpowiednio przygotować teren, na którym te roboty mają być wykonane, a w 

szczególności:  

 w czasie wykonywania robót miejsca niebezpieczne należy ogrodzić i umieścić napisy 

ostrzegawcze - w celu zapobieżenia niebezpieczeństwu, jakie może zagrażać w czasie 

wykonywania robót osobom mającym dostęp do miejsca wykonywania robót;  

 zabezpieczyć przewody elektryczne we właściwy sposób umożliwiający bezpieczne 

wykonywanie robót;  

 zorganizować punkt zabezpieczenia p/poż.;  

 odpowiednio składować i zabezpieczyć na budowie materiały łatwopalne.  

Koszty zabezpieczenia nie podlegają odrębnej zapłacie i są włączone w cenę wynikającą z umowy.  
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5.2.2. Montaż balustrad  

Montaż należy wykonać wg następującej kolejności:  

 wykonanie próbnego montażu balustrady w wytworni;  

 sprawdzenie miejsc mocowania balustrady;  

 zabezpieczenie elementów budynku przed uszkodzeniami i zabrudzeniami przy montażu  

 wykonanie montażu na placu budowy i zaznaczenie miejsc kotwienia;  

 wykonanie otworów kotwiących;  

 montaż i kotwienie balustrady;  

 naprawy drobnych uszkodzeń powłoki;  

 usunięcie zabezpieczeń i resztek z montażu.  

 

5.2.3. Montaż nowych balustrad schodowych  

Minimalna wysokość 1,10m. Konstrukcja nośna balustrad ze słupków spiętych poręczą, mocowanych 

do elementów konstrukcyjnych budynku przy użyciu kotew chemicznych iniekcyjnych z żywic. 

Połączenia słupków z podłożem należy zabezpieczyć metalowymi rozetami. Maksymalny prześwit 

otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady, pomiędzy pochwytem a wypełnieniem oraz 

pomiędzy podłożem a wypełnieniem o wymiarze 0,12m. Poręcze przy schodach i pochylniach, przed ich 

początkiem i za końcem, należy przedłużyć o 0,3m oraz zakończyć w sposób zapewniający bezpieczne 

użytkowanie. 

Wysokość i prześwity lub otwory w wypełnieniu balustrad powinny mieć wymiary określone w 

Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie.  

5.2.4. Montaż pochwytów na murkach  

Pochwyty o średniej wysokości 0,3m mocowane do podłoża na wspornikach. Mocowanie należy 

wykończyć rozetami ze stali nierdzewnej. Konstrukcje stalowe należy mocować do elementów 

konstrukcyjnych budynku przy użyciu kotew chemicznych iniekcyjnych z żywic. Kotwienie nie może być 

wykonane w wierzchniej warstwie konstrukcji mogącej ulec oderwaniu lub rozwarstwieniu w trakcie 

eksploatacji obiektu, śruby kotwiące nie mogą być widoczne i dostępne do odkręcenia dla osób 

postronnych. Słupki powinny być zamocowane do podłoża w sposób trwały zapewniający przeniesienie 

obciążeń wymaganych w normach i przepisach.  

5.2.5. Montaż balustrad okiennych  
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Balustrady okienne zabezpieczające przed wypadnięciem. Minimalna wysokość 1,10m. Maksymalny 

prześwit otworu pomiędzy elementami wypełnienia balustrady, pomiędzy pochwytem a wypełnieniem 

oraz pomiędzy podłożem a wypełnieniem o wymiarze 0,12m. 

5.2.6. Montaż słupków ochronnych 

Sposób osadzania słupków zaproponuje Wykonawca i przedstawi do akceptacji Projektanta.  

Słupki mogą być:  

a) wbijane w grunt urządzeniami specjalistycznymi lub wibromłotami,  

b) osadzane w fundamentach betonowych,  

c) osadzane w inny sposób zaakceptowany przez Inżyniera. 

Dopuszczalne odchyłki osadzonych słupków wynoszą: a) odchylenie od pionu ±1%, b) odchyłka w 

wysokości słupka ±2cm, c) odchyłka w odległości ustawienia słupka od krawędzi jezdni ±2cm, d) 

odchyłka w odległości między słupkami ±11mm.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

 

6.1. Kontrola jakości robót  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. Kontrola jakości 

wykonania robot polega na zgodności wykonania robót z ustaleniami, specyfikacjami technicznymi i 

poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. Kontrola jakości robót polega na:  

 sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i ustaleniami oraz 

normami bądź aprobatami technicznymi;  

 sprawdzaniu bieżącym jakości zastosowanego materiału;  

 sprawdzeniu odchyłek wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego.  

Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów oraz wykonane 

prace są zgodne z wymaganiami projektu, niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej, 

albo wymaganiami norm przedmiotowych.  

 

6.2. Kontrola jakości materiałów  

Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o 

jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równorzędnym 

dokumentem. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta 

ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. Odbiór materiałów powinien obejmować 
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sprawdzenie zgodności z założeniami oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z 

wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z 

zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z 

postanowieniami normy państwowej. Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których 

właściwości nie odpowiadają wymaganiom przedmiotowych norm. Nie należy stosować również 

materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).  

Wykonawca gwarantuje zastosowanie właściwych materiałów do wykonania remontu. Wykonawca jest 

odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, poleceniami 

Przedstawiciela Zamawiającego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga 

akceptacji zarządzającego realizacją umowy.  

6.2.1.Wstępne badania typu. 

Wstępne badanie typu jest badaniem potwierdzającym wymagane właściwości techniczno-użytkowe, 

wykonywanym przed wprowadzeniem wyrobu do obrotu. 

Wstępne badanie typu obejmuje: 

a) wytrzymałość balustrad na obciążenia statyczne, 

b) odporność wypełnienia na uderzenie ciałem twardym, 

c) wytrzymałość balustrady na obciążenia dynamiczne, 

d) właściwości powłok ochronnych elementów aluminiowych. 

6.2.2. Zakładowa kontrola produkcji 

Zakładowa kontrola produkcji obejmuje: 

a) specyfikację materiałów i sprawdzenie dokumentów atestacyjnych, potwierdzających ich 

właściwości techniczne, 

b) kontrolę i badania w procesie wytwarzania oraz badania gotowych wyrobów 

6.2.3. Badania gotowych wyrobów 

Należy wykonać badania bieżące i okresowe. 

Badania bieżące obejmują sprawdzenie: 

a) wymiarów, 

b) jakości wykonania. 

Badania okresowe obejmują sprawdzenie: 

a) wytrzymałości balustrady na obciążenia statyczne, 

b) wytrzymałości balustrady na obciążenia dynamiczne, 

c) właściwości powłok ochronnych elementów aluminiowych. 
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Należy wykonać: 

 Sprawdzenie wymiarów przeprowadza się przez pomiar za pomocą uniwersalnych przyrządów 

pomiarowych dostosowanych do wymaganej dokładności sprawdzanych wymiarów.  

 Sprawdzenie jakości wykonania przeprowadza się kontrolując wizualnie elementy do 

wykonywania balustrad.  

 Sprawdzenie wytrzymałości na obciążenia statyczne  

 Sprawdzenie odporności na uderzenie ciałem twardym  

 Sprawdzenie wytrzymałości balustrady na obciążenia dynamiczne.  

 Sprawdzenie właściwości powłok ochronnych elementów aluminiowych.  

 

 

7. PRZEPISY ZWIĄZANE  

 Polska Norma - Stal nierdzewna PN–82/S–10052 p. 2.1.1.  

 Polska Norma - Połączenia spawane PN–82/S–10052 p. 8.2.2.2 oraz p. 8.2.3.2.  

 Polska Norma - Elektrody do spawania PN–88/M–69433.  

 Ustawa z dnia 16.04.2004 o wyrobach budowlanych /DU nr 92 poz. 881/  

 PN -B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  

 PN-B-03207:2002 Konstrukcje stalowe. Konstrukcje z kształtowników i blach profilowanych na 

zimno. Projektowanie i wykonanie  

 PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. 

Warunki techniczne dostawy. 
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13. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ 

ROBOTY W ZAKRESIE RÓŻNYCH NAWIERZCHNI 

ROBOTY W ZAKRESIE UKŁADANIA CHODNIKÓW I ASFALTOWANIA 

 

1. WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej. 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót związanych z wykonaniem nawierzchni z betonowej kostki brukowej.  

 

1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 

i realizacji robót. 

  

1.3. Zakres robót 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności nawierzchni chodników i jezdni z 

kostki brukowej przy budynku wielorodzinnym przy ul. Zagrodowej w Oświęcimiu.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

 Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 

warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 

niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, 

 CPV: 45000000-7 Roboty budowlane 

GRUPA ROBÓT: CPV: 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 

lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i 

wodnej  

KLASA: CPV: 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii 

komunikacyjnych i  elektroenergetycznych, autostrad, dróg, 

lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu 

KATEGORIA: CPV: 45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz 

wykonywania nawierzchni autostrad, dróg  

 CPV: 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni  

 CPV: 45233270-2 Malowanie nawierzchni parkingów 

 CPV: 44113810-6 Wykończenia nawierzchni 
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który umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 

 Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnię od chodnika, 

charakteryzujący się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większą niż 

1,0 m.  

 Ściek - umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę.  

 Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych od 

terenów nie przeznaczonych do komunikacji.  

 Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 

materiałami wypełniającymi.  

 Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 

umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami 

wypełniającymi.  

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i z 

definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne” [5] pkt 1.4.  

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  

Ogólne wymagania dotyczące Robót podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt 1. Wykonawca Robót 

jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1.Betonowa kostka brukowa  

2.1.1. Klasyfikacja betonowych kostek brukowych 

Betonowa kostka brukowa może mieć następujące cechy charakterystyczne, określone w katalogu 

producenta:  

1. Odmianę: 

 a) kostka jednowarstwowa (z jednego rodzaju betonu),  

 b) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy ścieralnej 

 (górnej) zwykle barwionej grubości min. 4 mm,  

2. Barwę: 

 a) kostka szara, z betonu niebarwionego,  

3. Wzór (kształt) kostki: typu „fala” 
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4. Wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: grubość: 80 mm 

Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 

umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania elementów 

w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnię. Kostki mogą być produkowane z wypustkami 

dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawędziami górnymi. 

2.1.2. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym 

Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach dróg, 

ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] w sposób przedstawiony w tablicy 1.  

Lp. Cecha Załącznik 

normy 

Wymaganie 

1 Kształt i wymiary 

1.1 Dopuszczalne odchyłki w mm od 

zadeklarowanych wymiarów 

kostki, grubości < 100 mm ≥ 100 

mm  

C Długość, szerokość, 

grubość 

± 2 ± 2 ± 3 ± 3 ± 3 ± 4  

Różnica pomiędzy dwoma 

pomiarami grubości, tej 

samej ostki powinna być ≤ 3 

1.2 Odchyłki płaskości i pofalowania 

(jeśli maksymalne wymiary 

kostki > 300 mm), przy długości 

pomiarowej  

300 mm  

400 mm  

C Maksymalna (w mm)  

wypukłość           wklęsłość  

1,5                            1,0  

2,0                            1,5  

2 Właściwości fizyczne i mechaniczne  

2.1 Odporność na 

zamrażanie/rozmrażanie z 

udziałem soli odladzających (wg 

klasy 3, zał. D)  

D Ubytek masy po badaniu: wartość średnia ≤ 1,0 kg/m2 , 

przy czym każdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m2  

2.2 Wytrzymałość na rozciąganie przy 

rozłupywaniu  

F Wytrzymałość charakterystyczna T ≥ 3,6 MPa. Każdy 

pojedynczy wynik ≥ 2,9 MPa i nie powinien wykazywać 

obciążenia niszczącego mniejszego niż 250 N/mm 

długości rozłupania  

2.3 Trwałość (ze względu na 

wytrzymałość)  

F Kostki mają zadawalającą trwałość (wytrzymałość) jeśli 

spełnione są wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna 
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konserwacja  

2.4 

 

Odporność na ścieranie (wg klasy 

3 oznaczenia H normy)  

G i H Pomiar wykonywany na tarczy 

szerokiej ściernej, wg zał. G 

normy – badanie 

podstawowe  

Böhmego, wg zał. H mormy 

– badanie alternatywne  

≤ 23 mm  ≤20 000mm3 /5000 mm 2 

2.5 Odporność na 

poślizg/poślizgnięcie  

I a)jeśli górna powierzchnia kostki nie była szlifowana lub 

polerowana – zadawalająca odporność, b)jeśli wyjątkowo 

wymaga się podania wartości odporności na 

poślizg/poślizgnięcie – należy zadeklarować minimalną jej 

wartość pomierzoną wg zał. I normy (wahadłowym 

przyrządem do badania tarcia)  

3 Aspekty wizualne 

3.1 Wygląd  J a)górna powierzchnia kostki nie powinna mieć rys i 

odprysków,  

b)nie dopuszcza się rozwarstwień w kostkach 

dwuwarstwowych,  

c) ewentualne wykwity nie są uważane za istotne  

3.2 

 

 

 

 

3.3 

Tekstura 

 

 

 

 

 Zabarwienie (barwiona może być 

warstwa ścieralna lub cały 

element)  

J a)kostki z powierzchnią o specjalnej teksturze – producent 

powinien opisać rodzaj tekstury,  

b)tekstura lub zabarwienie kostki powinny być porównane 

z próbką producenta, zatwierdzoną przez odbiorcę,  

c) ewentualne różnice w jednolitości tekstury lub 

zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we 

właściwościach surowców i zmianach warunków 

twardnienia nie są uważane za istotne  

 

Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 [2] do stosowania na 

zewnętrznych nawierzchniach, mających kontakt z solą odladzającą w warunkach mrozu  

Nasiąkliwość kostki winna wynosić max. 4,0%.  

Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 

atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który przy 
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wypełnieniu spoin zaprawą cementowo-piaskową nie może odbarwiać kostek). Zaleca się stosowanie 

środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek chromu, tlenek 

tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz i barwników organicznych). 

Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci białych plam) mogą pojawić się na powierzchni kostek w 

początkowym okresie eksploatacji. Powstają one w wyniku naturalnych procesów fizykochemicznych 

występujących w betonie i zanikają w trakcie użytkowania w okresie do 2-3 lat. 

2.2.3. Składowanie kostek Kostkę zaleca się pakować na paletach. Palety z kostką mogą być 

składowane na otwartej przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

 

2.3. Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST nie ustala inaczej, to należy stosować następujące materiały:  

a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnię  

 − mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania 

 PN-EN 13242:2004 [3], cementu powszechnego użytku spełniającego wymagania PN-EN 197-

 1:2002 [1] i wody odpowiadającej wymaganiom PN-EN 1008:2004 [4],  

b) do wypełniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej  

 − zaprawę cementowo-piaskową 1:4 spełniającą wymagania wg 2.3 b),  

c) do wypełniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej 

 − do wypełnienia górnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować drogowe zalewy  

   kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy uszczelniające (np. 

poliuretanowe, poliwinylowe  itp.), spełniające wymagania norm lub aprobat technicznych, względnie 

odpowiadających wymaganiom SST D-05.03.04a [12],  

 − do wypełnienia dolnej części szczeliny dylatacyjnej należy stosować wilgotną mieszankę 

 cementowopiaskową 1:8 z materiałów spełniających wymagania wg 2.3 b) lub inny materiał 

 zaakceptowany przez Inżyniera. 

Składowanie kruszywa, nie przeznaczonego do bezpośredniego wbudowania po dostarczeniu na 

budowę, powinno odbywać się na podłożu równym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy 

zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiałami kamiennymi. 

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, można przechowywać do: a) 10 

dni w miejscach zadaszonych na otwartym terenie o podłożu twardym i suchym, b) terminu trwałości, 

podanego przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i ścianach oraz podłogach 

suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje się razem z paletami, z dopuszczalną 
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wysokością 3 szt. palet. Cement niespaletowany układa się w stosy płaskie o liczbie warstw 12 (dla 

worków trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem przechowuje się w magazynach specjalnych 

(zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego załadowania i 

wyładowania.  

2.4. Krawężniki, obrzeża i ścieki 

Obramowanie nawierzchni z kostki stanowią:  

a) krawężniki betonowe wg SST D-08.01.01a [13],  

b) obrzeża betonowe wg SST D-08.03.01 [15],  

Przy krawężnikach występuje ściek wg SST D-08.05.06a [16].  

 

3. SPRZĘT 

 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.01 „Wymagania ogólne" pkt. 3. 

 

3.2. Sprzęt do wykonania nawierzchni 

Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:  

a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach,  

b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek), składających się z wózka i 

chwytaka sterowanego hydraulicznie, służącego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce 

ich ułożenia; urządzenie to, po skończonym układaniu kostek, można wykorzystać do wmiatania piasku 

w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami. Do przycinania kostek można stosować specjalne 

narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki z tarczą). Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy 

stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe) z wykładziną elastomerową, chroniące kostki przed 

ścieraniem i wykruszaniem naroży. Sprzęt do wykonania koryta, podbudowy i podsypki powinien 

odpowiadać wymaganiom właściwych SST, wymienionych w pUkcie 5.4 lub innym dokumentom 

(normom PN i BN, wytycznym IBDiM) względnie opracowanym ST zaakceptowanym przez Inżyniera. 

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki.  

 

4. TRANSPORT 

 

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

 

4.2. Transport materiałów do wykonania nawierzchni 

Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami transportowymi po 

osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu 

powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem. Jako środki transportu 

wewnątrzzakładowego kostek na środki transportu zewnętrznego mogą służyć wózki widłowe, którymi 

można dokonać załadunku palet. Do załadunku palet na środki transportu można wykorzystywać 

również dźwigi samochodowe. Palety transportowe powinny być spinane taśmami stalowymi lub 

plastikowymi, zabezpieczającymi kostki przed uszkodzeniem w czasie transportu. Na jednej palecie 

zaleca się układać do 10 warstw kostek (zależnie od grubości i kształtu), tak aby masa palety z 

kostkami wynosiła od 1200 kg do 1700 kg. Pożądane jest, aby palety z kostkami były wysyłane do 

odbiorcy środkiem transportu samochodowego wyposażonym w dźwig do za- i rozładunku. Krawężniki i 

obrzeża mogą być przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Krawężniki betonowe należy 

układać w pozycji pionowej z nachyleniem w kierunku jazdy. Krawężniki kamienne należy układać na 

podkładkach drewnianych, długością w kierunku jazdy. Krawężniki i obrzeża powinny być 

zabezpieczone przed przemieszczaniem się i uszkodzeniem w czasie transportu. Kruszywa można 

przewozić dowolnym środkiem transportu, w warunkach zabezpieczających je przed zanieczyszczeniem 

i zmieszaniem z innymi materiałami. Podczas transportu kruszywa powinny być zabezpieczone przed 

wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem. Cement w workach może być przewożony 

samochodami krytymi, wagonami towarowymi i innymi środkami transportu, w sposób nie powodujący 

uszkodzeń opakowania. Worki przewożone na paletach układa się po 5 warstw worków, po 4 szt. w 

warstwie. Worki niespaletowane układa się na płask, przylegające do siebie, w równej wysokości do 10 

warstw. Ładowanie i wyładowywanie zaleca się wykonywać za pomocą zmechanizowanych urządzeń 

do poziomego i pionowego przemieszczania ładunków. Cement luzem może być przewożony w 

zbiornikach transportowych (np. wagonach, samochodach), czystych i wolnych od pozostałości z 

poprzednich dostaw, oraz nie powinien ulegać zniszczeniom podczas transportu. Środki transportu 

powinny być wyposażone we wsypy i urządzenia do wyładowania cementu. Zalewę lub masy 

uszczelniające do szczelin dylatacyjnych można transportować dowolnymi środkami transportu w 

fabrycznie zamkniętych pojemnikach lub opakowaniach, chroniących je przed zanieczyszczeniem. 

Materiały do podbudowy powinny być przewożone w sposób odpowiadający wymaganiom właściwej 

SST.  
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5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonania robót 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 5.  

Przed przystąpieniem do regulacji nawierzchni należy dokonać demontażu istniejącej kostki oraz 

ustawienie krawężników i obrzeży o wymaganych rzędnych. W przypadku uszkodzenia kostki podczas 

demontaży należy wymienić na nową.  

 

5.2. Podłoże i koryto 

Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 

nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacją projektową. 

Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacją projektową.  

5.3. Konstrukcja nawierzchni 

Konstrukcja nawierzchni powinna być zgodna z dokumentacją projektową lub ST (przykłady konstrukcji 

nawierzchni podają załączniki 3 i 4). Konstrukcja nawierzchni może obejmować ułożenie warstwy 

ścieralnej z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo-piaskowej. 

Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 

cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawą cementowo-piaskową, obejmują:  

1. wykonanie podbudowy, 

2. wykonanie obramowania nawierzchni (z krawężników, obrzeży i ew. ścieków), 

3. przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 

4. ułożenie kostek z ubiciem, 

5. przygotowanie zaprawy cementowo-piaskowej i wypełnienie nią szczelin, 

6. wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 

7. pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

Przy wykonywaniu nawierzchni na podsypce piaskowej, podstawowych czynności jest mniej, gdyż nie 

występują zwykle poz. 1, 6 i 7, a poz. 3 dotyczy podsypki piaskowej, zaś poz. 5 - wypełnienia szczelin 

piaskiem.  

 

5.5. Obramowanie nawierzchni 

Nawierzchnia winna wystawać o 1cm ponad górną krawędź krawężnika oraz obrzeża betonowego.  
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5.6. Podsypka 

Rodzaj podsypki i jej grubość powinny być zgodne z dokumentacją projektową lub ST. Podsypkę 

cementowo-piaskową należy ułożyć tak, by uzyskać profil pod ułożenie kostki betonowej o spadku 2% w 

kierunku jezdni. Podsypkę piaskową należy zwilżyć wodą, równomiernie rozścielić i zagęścić lekkimi 

walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi w stanie wilgotności optymalnej. Podsypkę 

cementowo-piaskową stosuje się z zasady przy występowaniu podbudowy pod nawierzchnią z kostki. 

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje się w betoniarkach, a następnie rozściela się na 

uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: − współczynnika wodnocementowego od 0,25 do 

0,35, − wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. W praktyce, 

wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni podsypka nie 

rozsypywała się i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka rozsypywała się. 

Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie nawierzchni z kostek od 3 

do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi 

walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest wykonana z suchej 

zaprawy cementowo-piaskowej to po zawałowaniu nawierzchni należy ją polać wodą w takiej ilości, aby 

woda zwilżyła całą grubość podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać 

układanie nawierzchni z kostek o około 20 m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą 

musi być zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

  

5.7. Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych 

5.7.1. Ustalenie kształtu, wymiaru i koloru kostek oraz desenia ich układania powinien być zgodny z 

wytycznymi projektanta 

5.7.2. Warunki atmosferyczne Ułożenie nawierzchni z kostki na podsypce cementowo-piaskowej zaleca 

się wykonywać przy temperaturze otoczenia nie niższej niż +5o C. Dopuszcza się wykonanie 

nawierzchni jeśli w ciągu dnia temperatura utrzymuje się w granicach od 0o C do +5o C, przy czym jeśli 

w nocy spodziewane są przymrozki kostkę należy zabezpieczyć materiałami o złym przewodnictwie 

ciepła (np. matami ze słomy, papą itp.). Nawierzchnię na podsypce piaskowej zaleca się wykonywać w 

dodatnich temperaturach otoczenia. 

5.7.3. Ułożenie nawierzchni z kostek Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów 

o jednakowej grubości. Na większym fragmencie robót zaleca się stosować kostki dostarczone w tej 

samej partii materiału, w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie 
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kostki można wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać na 

mniejszych powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających 

kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. Układanie 

kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. Układanie mechaniczne zaleca się wykonywać na 

dużych powierzchniach o prostym kształcie, tak aby układarka mogła przenosić z palety warstwę 

kształtek na miejsce ich ułożenia z wymaganą dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie 

może mieć dużych odchyłek wymiarowych i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. 

ułożona na palecie w odpowiedni wzór, bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa 

na palecie musi być dobrze przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. 

Układanie mechaniczne zawsze musi być wsparte pracą brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, 

wyrabiają łuki, dokładają kostki w okolicach studzienek i krawężników. Kostkę układa się około 1,5 cm 

wyżej od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia 

kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna 

trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm 

powyżej korytek ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach i 

studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek i dziewiątek, 

mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby kształtek o 

nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną na budowie 

specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). Dzienną działkę roboczą 

nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć prowizorycznie około 

półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu wytworzenia oporu dla ubicia kostki 

ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, prowizorycznie ułożoną nawierzchnię na 

podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz z podsypką. 

5.7.4. Ubicie nawierzchni z kostek Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki 

wibracyjnej (płytowej) z osłoną z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. 

Ubijanie nawierzchni należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w 

kierunku poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane 

przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. 

pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

5.7.5. Spoiny i szczeliny dylatacyjne 

5.7.5.1. Spoiny 

Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. W 
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przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca się aby osie spoin pomiędzy 

dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osią drogi kąt 45°, a wierzchołek utworzonego kąta prostego 

pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego nawierzchni.  

Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić:  

a) piaskiem, spełniającym wymagania punktu 2.3 c), jeśli nawierzchnia jest na podsypce piaskowej,  

b) zaprawą cementowo-piaskową, spełniającą wymagania punktu 2.3 d), jeśli nawierzchnia jest na 

podsypce cementowo-piaskowej.  

Wypełnienie spoin piaskiem polega na rozsypaniu warstwy piasku i wmieceniu go w spoiny na sucho 

lub, po obfitym polaniu wodą - wmieceniu papki piaskowej szczotkami względnie rozgarniaczkami z 

piórami gumowymi. Zaprawę cementowo-piaskową zaleca się przygotować w betoniarce, w sposób 

zapewniający jej wystarczającą płynność. Spoiny można wypełnić przez rozlanie zaprawy na 

nawierzchnię i nagarnianie jej w szczeliny szczotkami lub rozgarniaczkami z piórami gumowymi. Przed 

rozpoczęciem zalewania kostka powinna być oczyszczona i dobrze zwilżona wodą. Zalewa powinna 

całkowicie wypełnić spoiny i tworzyć monolit z kostkami. Przy wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-

piaskową należy zabezpieczyć przed zalaniem nią szczeliny dylatacyjne, wkładając zwinięte paski papy, 

zwitki z worków po cemencie itp. Po wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową nawierzchnię 

należy starannie oczyścić; szczególnie dotyczy to nawierzchni z kostek kolorowych i z różnymi 

deseniami układania.  

5.7.5.2. Szczeliny dylatacyjne W przypadku układania kostek na podsypce cementowo-piaskowej i 

wypełnianiu spoin zaprawą cementowo-piaskową, należy przewidzieć wykonanie szczelin dylatacyjnych 

w odległościach zgodnych z dokumentacją projektową lub ST względnie nie większych niż co 8 m. 

Szerokość szczelin dylatacyjnych powinna umożliwiać przejęcie przez nie przemieszczeń wywołanych 

wysokimi temperaturami nawierzchni w okresie letnim, lecz nie powinna być mniejsza niż 8 mm. 

Szczeliny te powinny być wypełnione trwale zalewami i masami określonymi w pkcie 2.3 e). Sposób 

wypełnienia szczelin powinien odpowiadać wymaganiom SST D-05.03.04a [12]. Szczeliny dylatacyjne 

poprzeczne należy stosować dodatkowo w miejscach, w których występuje zmiana sztywności podłoża 

(np. nad przepustami, przy przyczółkach mostowych, nad szczelinami dylatacyjnymi w podbudowie itp.). 

Zaleca się wykonywać szczeliny podłużne przy ściekach wzdłuż jezdni. 

 

5.8. Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu 

Nawierzchnię na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 

bezpośrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnię na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami 
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wypełnionymi zaprawą cementowopiaskową, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą wilgotnego 

piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po upływie od 

2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15o C) do 3 tygodni (w porze 

chłodniejszej) nawierzchnię należy oczyścić z piasku i można oddać do użytku.  

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 6.  

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien: −ST "Wymagania ogólne", pkt. 4.  uzyskać 

wymagane dokumenty, dopuszczające wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania 

(aprobaty techniczne, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności, ew. badania materiałów wykonane 

przez dostawców itp.), − wykonać badania właściwości materiałów przeznaczonych do wykonania robót, 

określone w punkcie 2, − sprawdzić cechy zewnętrzne gotowych materiałów z tworzyw i 

prefabrykowanych. Wszystkie dokumenty oraz wyniki badań Wykonawca przedstawia Inżynierowi do 

akceptacji.  

 

6.3. Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje tablica 2. 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów  Częstotliwość badań  Wartości dopuszczalne  

1 Sprawdzenie podsypki (przymiarem liniowym 

lub metodą niwelacji)  

Bieżąca kontrola w 10 

punktach dziennej działki 

roboczej: grubości, spadków 

i cech konstrukcyjnych w 

porównaniu z dokumentacją 

projektową i specyfikacją  

Wg pktu 5.6; odchyłki od 

projektowanej grubości ±1 

cm  

2 Badania wykonywania nawierzchni z kostki  

a) zgodność z dokumentacją projektową  Sukcesywnie na każdej 

działce roboczej  

- 

b) położenie osi w planie (sprawdzone Co 100 m i we wszystkich Przesunięcie od osi 



 

176 

 

K R U  A r c h i t e k c i  
Plac Wolności 15A; 35-073 Rzeszów 

tel: 48 698 576 676 e-mail: biuro@kruarchitekci.pl www.kruarchitekci.pl 

geodezyjnie)  punktach 

charakterystycznych  

projektowanej do 2 cm  

c) rzędne wysokościowe (pomierzone 

instrumentem pomiarowym)  

Co 25 m w osi i przy 

krawędziach oraz we 

wszystkich punktach 

charakterystycznych  

Odchylenia: +1 cm; -2 cm  

d) równość w profilu podłużnym łatą 

czterometrową)  

j.w. Nierówności do 8 mm  

e) równość w przekroju poprzecznym 

(sprawdzona łatą profilową z poziomnicą i 

pomiarze prześwitu klinem cechowanym oraz 

przymiarem liniowym względnie metodą 

niwelacji)  

j.w. Prześwity między łatą a 

powierzchnią do 8 mm  

f) spadki poprzeczne (sprawdzone metodą 

niwelacji)  

j.w. Odchyłki od dokumentacji 

projektowej do 0,3%  

g) szerokość nawierzchni (sprawdzona 

przymiarem liniowym)  

j.w. Odchyłki od szerokości 

projektowanej do ±5 cm  

h) szerokość i głębokość wypełnienia spoin i 

szczelin (oględziny i pomiar przymiarem 

liniowym po wykruszeniu dług. 10 cm)  

W 20 punktach 

charakterystycznych 

dziennej działki roboczej  

Wg pktu 5.7.5  

i) sprawdzenie koloru kostek i desenia ich 

ułożenia  

Kontrola bieżąca  Wg dokumentacji 

projektowej lub decyzji 

Inżyniera  

 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów 

 

6.4. Badania wykonanych robót 

Zakres badań i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 

Lp. Wyszczególnienie badań i pomiarów  Sposób sprawdzenia  

1 Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego nawierzchni, 

krawężników, obrzeży, ścieków  

Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 

prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, plam, 
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deformacji, wy-kruszeń, spoin i szczelin  

2 Badanie położenia osi nawierzchni w planie Geodezyjne sprawdzenie położenia osi co 25 m i w 

punktach charakterystycznych (dopuszczalne 

przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b)  

3 Rzędne wysokościowe, równość podłużna i 

poprzeczna, spadki poprzeczne i szerokość  

Co 25 m i we wszystkich punktach 

charakterystycznych (wg metod i dopuszczalnych 

wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c do 5g)  

4 Rozmieszczenie i szerokość spoin i szczelin w 

nawierzchni, pomiędzy krawężnikami, obrzeżami, 

ściekami oraz wypełnienie spoin i szczelin  

Wg pktu 5.5 i 5.7.5  

 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni  

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt.  7.  

 

7.2. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

Jednostki obmiarowe robót towarzyszących budowie nawierzchni z betonowej kostki brukowej 

(podbudowa, obramowanie itp.) są ustalone w odpowiednich SST wymienionych w punktach 5.4 i 5.5. 

  

8. ODBIÓR ROBÓT 

 

8.1. Ogólne zasady odbioru robót 

Ogólne zasady odbioru robót podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 8. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inżyniera, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały wyniki pozytywne.  

 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:  

− przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,  
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− ewentualnie wykonanie podbudowy, 

− ewentualnie wykonanie ław (podsypek) pod krawężniki, obrzeża, ścieki,  

− wykonanie podsypki pod nawierzchnię,  

− ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych.  

Odbiór tych robót powinien być zgodny z wymaganiami ST "Wymagania ogólne", pkt.8  oraz niniejszej 

SST.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 

 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST "Wymagania ogólne", pkt. 9.  

 

9.2. Cena jednostki obmiarowej 

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z betonowej kostki brukowej obejmuje:  

− prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  

− oznakowanie robót,  

− przygotowanie podłoża i wykonanie koryta,  

− dostarczenie materiałów i sprzętu,  

− demontaż istniejących nawierzchni chodnika i zjazdu  

− składowanie zdemontowanej kostki,  

− wykonanie podsypki,  

− ustalenie kształtu, koloru i desenia kostek,  

− ułożenie i ubicie kostek,  

− wypełnienie spoin i ew. szczelin dylatacyjnych w nawierzchni,  

− pielęgnację nawierzchni,  

− przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,  

− wywóz uszkodzonych materiałów na odkład oraz materiałów do ponownego zbudowania.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 

10.1. Normy 

1. PN-EN 197-1:2002 Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 

powszechnego użytku 



 

179 

 

K R U  A r c h i t e k c i  
Plac Wolności 15A; 35-073 Rzeszów 

tel: 48 698 576 676 e-mail: biuro@kruarchitekci.pl www.kruarchitekci.pl 

2. PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań 

3. PN-EN 13242:2004 Kruszywa do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych 

w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym (W okresie przejściowym można stosować PN-B-

11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i mieszanka, 

PNB-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych, PN-B-11113:1996 

Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek) 

4. 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 

 

 


