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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 

BUDOWLANYCH 

 
1.    WSTĘP 

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

budowlano – instalacyjnych związanych z remontem pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu wraz z 

naprawą miejscową stropodachu. 

1.2 Zakres robót objętych ST 

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

specyfikacjami technicznymi (ST). 

Zakres robót obejmuje wykonanie następujące roboty : 

 roboty rozbiórkowe i demontażowe 

 roboty betonowe 

 roboty murarskie 

 roboty malarskie 

 roboty ślusarskie 

 roboty tynkarskie i gipsowe 

 stolarka drzwiowa 

 kładzenie i wykładanie podłóg 

 roboty okładzinowe ścian 

 pokrycia dachowe 

 roboty instalacyjne (sanitarne) 

 roboty pozostałe 

1.3   Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 

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

ST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.4   Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Przez roboty towarzyszące i tymczasowe należy rozumieć : 

 wykonanie zabezpieczeń, 

 wykonanie wygrodzenia placu budowy,; 

 znaki ostrzegawcze, 

 wykonanie dojść i dojazdów do placu budowy, 

 oświetlenie terenu budowy, 

 zabezpieczenie przed dostępem osób trzecich. 

1.5   Informacja o terenie budowy 

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, wskaże punkt poboru wody i energii 

elektrycznej, przekaże dziennik budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden komplet ST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanego mu mienia do chwili odbioru końcowego 

robót. Uszkodzone lub zniszczone elementy Wykonawca odtworzy na własny koszt. 

 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

Przekazana dokumentacja projektowa zawiera 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 (dokumentacja powykonawcza). 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Dokumentacja  projektowa oraz ST wraz z  dodatkowymi dokumentami przekazanymi 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". 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu 

winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 

ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
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Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i ST. 

Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w ST 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 ST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, 

a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

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

aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 

ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne 

do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 

środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 

a)  utrzymywać teren budowy 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 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. 

Wykonawca zapewni we własnym zakresie usunięcie z terenu budowy powstałych odpady z rozbiórki 
lub podzleci wykonanie tych robót specjalistycznemu przedsiębiorstwu, które dysponuje składowiskiem 

na odpady. Koszt związany z wywozem i utylizacją odpadów ponosi Inwestor. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny 

sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami. 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 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 
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Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 

i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 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. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 

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

wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 

informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

1.5.12. Zaplecze na potrzeby wykonawcy 
Przedmiotowy zakres robót obejmuje przebudowę budynku szpitalnego nr 13 na potrzeby przychodni lekarskiej. 

.Wobec powyższego Wykonawca robót zabezpieczy zaplecze na swoje potrzeby w ramach przekazanego placu 

budowy. Wszelkie koszty związane z organizacja zaplecza budowy nie podlegają odrębnej zapłacie i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.13. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

W przypadku wystąpienia konieczności zajęcia pasa ruchu wynikającej z przyjętej technologii wykonania robót 

Wykonawca opracuje we własnym zakresie projekt organizacji ruchu wraz ze wszystkimi uzgodnieniami. Opłaty 

z tym związane nie obciążają Zamawiającego.  

1.5.14. Ogrodzenie 

Wykonawca wykona ogrodzenie placu budowy w granicach przekazania terenu przez Zamawiającego 

z zachowaniem dojść  i wjazdów na teren placu budowy. Wysokość ogrodzenia 1,90 – 2,10 m. Wszelkie koszty 
związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione 

w cenie umownej. 

1.5.15  Czas i uwarunkowania realizacji 

Przy realizacji niniejszego przedsięwzięcia przyjęto, że realizacja następować będzie z zachowaniem 

jak największych równomierności przebiegu zasadniczych robót. Ze względu na technologię realizacji prac 

przyjęto metodę pracy potokowej z możliwością pracy równoległej. 

Wielkość cyklu realizacji powinien ustalić Wykonawca robót na podstawie oszacowanej przez niego 

pracochłonności oraz posiadanych środków technicznych.  W niniejszym opracowaniu założono, że brygada 

wykonująca roboty składać się będzie z różnych zawodów i kwalifikacji, wykonujących wielokrotnie 

powtarzający się złożony proces jednego typu lub jednorodny.  Składy liczbowe brygad odpowiednie do ilości 

robót obejmujących składowe czynności procesu roboczego. W takim układzie każda z brygad składać się winna z 

kilku zespołów wykwalifikowanych. 

1.6   Określenia podstawowe. 

Ilekroć w ST jest mowa o: 

Obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć: 

a)   budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 

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

c)   obiekt małej architektury; 

Budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony 

z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

Budowli - należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 

architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 

antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfika-

cje), 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. 
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Obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 

b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki. 

Tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany  przeznaczony do czasowego 

użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej,  przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub 

rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony 

sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe,  

barakowozy, obiekty kontenerowe. 

Budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, 

rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
Robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, montażu, 

remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego 

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

polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 

Urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym 

zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia 

instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place posto-

jowe i place pod śmietniki. 

Terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz 

z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 

wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo 
stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 

Pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie 

i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego. 

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

budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki 

i  opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów 

metodą montażu - także dziennik montażu. 

Dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 

geodezyjnego i kartograficznego: 
a)   obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 

Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi 

Spraw Zagranicznych, 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

Aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

Właściwym organie - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ 

specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

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 wza-

jemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Organie samorządu zawodowego - należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 

r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, póz. 
42 z późn. zm.). 

Obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 

podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 

tego terenu. 

Opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 

obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

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. 
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Dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 

zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami 

i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność 

za prowadzoną budowę. 

Rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę 

z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 

wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

Laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub inne 

laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań 

i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 

Materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne tworzywa i 

wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 

zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi tolerancjami, a 

jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego 

rodzaju robót budowlanych. 

Poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 

z prowadzeniem budowy. 

Projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem dokumentacji 

projektowej. 

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

funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

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. 

Części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną 

do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania 
do eksploatacji. 

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

i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

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 ST w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają 

wymagania ST w czasie postępu robót. 

Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 

aprobatami technicznymi, o których mowa w Specyfikacjach Technicznych (ST). 

Wszystkie  materiały stosowane do wykonywania przedmiotu umowy powinny posiadać :  

-   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,  

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. 
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Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych 

w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy 

lub wskazań Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 

obszarze. 

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 

budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. 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 ST 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. 
Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy. 

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 ST, 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, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i 

gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu 
do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST 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, ST 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 

nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 

drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.  

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 

pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5.    WYKONANIE  ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami ST, 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 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 ST, a także w normach 

i wytycznych. 
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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  

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, ST. 

Program zapewnienia jakości (PZJ) winien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także 

wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 

i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi 

oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 

lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja 

i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek 

i wykonywania poszczególnych elementów robót. 

 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

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

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

niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 

stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały 

one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową. Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 

Wykonawcy w celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach 

dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 

badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 

nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 

niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 

tych materiałów. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań laboratoryjnych 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 ST, 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 ST 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 ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione 

zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 

1.  posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i informacji o ich 

istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

2.   posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 

•    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 ST. 

3.  znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, 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 

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, 

•    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, 
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•   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. 

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 ST. 

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 załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione 
na każde życzenie Inspektora nadzoru. 

Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę, 

b) protokoły przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoły odbioru robót, 

e) protokoły z narad i ustaleń, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

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 przed-

stawiane 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 ST, 

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 ST 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 być zgodnie z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 
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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 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 ST. 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 ST, 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 umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek 

bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 

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

powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż 

w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. 

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

komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 

projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

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. 

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 ST. 
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 ST 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. 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, 
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4.  dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia 

jakości (PZJ), 

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 

zgodnie z ST 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 

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 ST 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, przejazd/ i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem 

dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

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

(c) opłaty/dzierżawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i 

świateł, 

(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi Zamawiający.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
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1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 póz. 1126, Nr 109 póz. 1157 i Nr 

120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz. 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129 póz. 

1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718). 

2.  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia 

(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 póz. 953). 

3.   Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 póz. 838 z późniejszymi 

zmianami). 

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 48 póz. 401). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
B – 1 Roboty rozbiórkowe i demontażowe kod  CPV  45111300-1 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot opracowania 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych związanych z remontem pomieszczeń Szkoły Podstawowej Nr 1 w Morągu wraz z 

naprawą miejscową stropodachu. 

1.2. Zakres stosowania 

Do robót rozbiórkowych i wykuwających zalicza się : 

 wykucie z muru ościeżnic 

 zdjęcie starej wykładziny 

 rozebranie balustrad schodowych  

 rozebranie okładziny z płytek ściennych 

 rozebranie ścianki z cegieł 

 przebicie otworów w elementach betonowych 

 demontaż rurociągu kanalizacyjnego 

 pozostałe roboty rozbiórkowe i demontażowe 

1.3. Określenia podstawowe 

Roboty rozbiórkowe - roboty budowlane mające na celu demontaż elementów wchodzących w skład istniejącego 

obiektu budowlanego. 

Odpady - każda substancja lub przedmiot, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć lub do ich pozbycia 

się jest obowiązany. 

Odpady niebezpieczne - odpady określone na liście A załącznika nr 2 lub posiadające co najmniej jedną 

z właściwości wymienionych w załączniku nr 4 Ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Odpady obojętne - odpady, które nie ulegają istotnym przemianom fizycznym, chemicznym lub biologicznym; są 

nierozpuszczalne, nie wchodzą w reakcje fizyczne ani chemiczne, nie powodują zanieczyszczenia środowiska lub 

zagrożenia dla zdrowia ludzi, nie ulegają biodegradacji i nie wpływają niekorzystnie na materię, z którą się 

kontaktują; ogólna zawartość zanieczyszczeń w opadach oraz zdolność do wymywania, a także negatywne 

oddziaływanie na środowisko odcieku muszą być nieznaczne. 

Gromadzenie odpadów - działanie, umieszczanie w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które 

ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub unieszkodliwienia. 

Zagospodarowanie terenu budowy - rozmieszczenie, zgodne z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, na 

terenie budowy maszyn i innych urządzeń technicznych, składowisk odpadów. 

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robót budowlanych - sposób zapobiegania zagrożeniom związanym 

z wykonywaniem robót budowlanych oraz sposób postępowania w przypadku wystąpienia tych zagrożeń. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo wykonywanych robót rozbiórkowych, zgodność 

z projektem rozbiórki, Specyfikacją oraz zaleceniami Inżyniera Projektu. Dokumentacja projektowa, Specyfikacja 

oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy, a 

wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w 

całej dokumentacji. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest 

włączony w cenę umowy. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszystkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

Stosowanie przepisów ochrony środowiska ma być szczególnie stosowane przy:  

- lokalizacji baz, składowisk, dróg dojazdowych 

- zabezpieczeniu przed: wystąpieniem pożaru, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, zanieczyszczeniem 

zbiorników i cieków wodnych Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. 
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Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od 

daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót. 

 

2.   MATERIAŁY 

Materiały pomocnicze dla prowadzenia robót rozbiórkowych 

 

3.   SPRZĘT 

3.1 Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu 

na jakość wykonywanych robót. Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie przy użyciu 

odpowiedniego sprzętu zaakceptowanego przez Inżyniera Projektu. Sprzęt używany do robót powinien być 

zgodny z ofertą Wykonawcy. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopię dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Sprzęt i narzędzia zmechanizowane powinny być montowane, eksploatowane i obsługiwane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących systemu oceny zgodności. Powinny być 

utrzymywane w stanie zapewniającym ich sprawne działanie, stosowane wyłącznie do prac do jakich zostały 

przeznaczone i obsługiwane przez przeszkolone osoby. 

NARZĘDZIA: 

 Młotki, przecinaki, kilofy 

 Młoty udarowe elektryczne i pneumatyczne 

 Szlifierki elektryczne do cięcia stali 

 Wózki i taczki 

 Aparaty acetylenowo - tlenowe 

SPRZĘT I ŚRODKI TRANSPORTOWE: 

 Samochody - wywrotki 

4.  TRANSPORT 

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

na jakość wykonanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy 

będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na 

osie i innych parametrów technicznych. Transport na placu rozbiórki można wykonywać przy użyciu 

przenośników taśmowych, wózków kołowych lub taczek. Należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie 

wszystkich elementów o ostrych krawędziach, mogących powodować uszkodzenie ciała. Pochylnie bądź schody 

tymczasowe służące do transportu nie mogą przekraczać nachylenia 15° dla pochylni i 60° dla schodów. Środki 

transportu do wywożenia odpadów stosować w zależności od posiadanych przez Wykonawcę robót 

rozbiórkowych. Zalecane samochody samowyładowcze. 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 zgodnie z dokumentacją 

projektową, wymaganiami, Specyfikacją oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

5.1. Roboty przygotowawcze 

Przed rozpoczęciem prac rozbiórkowych przy budynku należy w pierwszej kolejności przygotować oraz 

zabezpieczyć teren wokół obiektu. Przygotowanie terenu powinno polegać na ogrodzeniu, uprzątnięciu 

niepotrzebnych przedmiotów, gruzu itp. oraz umieszczeniu na widocznym miejscu napisów informacyjnych 

o grożącym niebezpieczeństwie oraz zakazie wstępu na przedmiotowy teren osób nie zatrudnionych przy robotach 

rozbiórkowych. 

W miejscu wykonywania robót rozbiórkowych oprócz programu robót i zarządzenia lub pozwolenia na ich 

prowadzenie powinien znajdować się dziennik robót. Zawiera on: oznaczenie nieruchomości, kiedy i przez kogo 

zostało wydane pozwolenie na dokonanie rozbiórki, protokolarne stwierdzenie czy stropy i inne konstrukcyjne 

części obiektu, na których w czasie trwania robót będą musieli stawać lub przebywać pracownicy posiadają 
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dostateczna wytrzymałość, opis środków zabezpieczających przeznaczonych do użycia w czasie trwania robót, 

datę założenia i usunięcia urządzeń pomocniczych przeznaczonych dla zapewnienia zdrowia i życia ludzi oraz 

wszelkie inne okoliczności mogące mieć wpływ na bezpieczeństwo życia lub zdrowia zatrudnionych. 

W odniesieniu do robót rozbiórkowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące przepisy B.H.P. przy robotach 

budowlanych. Szczegółowe warunki B.H.P. przy robotach rozbiórkowych określone zostały w Rozp. Min. 

Odbudowy oraz Pracy i Opieki Społecznej z dn. 21.03.1947r. (Dz. U. nr 30 z dn. 29.03 1947r.). 

Podstawowe przepisy tego rozporządzenia przedstawiają się następująco: 

* Urządzenia zabezpieczające i ochronne. Przejścia, pomosty i inne niebezpieczne miejsca powinny być 

zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty zaopatrzone w listwy obrzeżne. Znajdujące się 

w pobliżu miejsca rozbiórki budowle, urządzenia użyteczności publicznej, latarnie, słupy, przewody i drzewa, 

powinny być odpowiednio zabezpieczone. 

* Środki zabezpieczające pracowników i urządzenia. Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych 

powinni być zaopatrzeni odzież i urządzenia ochronne jak: kaski, rękawice i okulary ochronne, a narzędzia ręczne 

powinny być mocno osadzone na zdrowych i gładkich trzonkach oraz stale utrzymane w dobrym stanie. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych, kierownik rozbiórki powinien dokładnie poinformować 

robotników o sposobie wykonywania robót rozbiórkowych i przeszkolić ich w zakresie przepisów B.H.P. Miejsca 

ustawienia drabin do wejścia na mury powinien wskazywać kierownik rozbiórki lub majster. 

Zawiesia do demontażu należy używać atestowane. 

* Wpływ warunków atmosferycznych na prowadzenie robót rozbiórkowych. Przy wykonywaniu robót 

rozbiórkowych należy uwzględniać na nie warunków atmosferycznych, jak deszczu, mrozu, wiatru i odwilży. 

Podczas silnego wiatru nie wolno prowadzić robót na ścianach lub innych rozbieranych  konstrukcjach lub pod 

nimi, gdyż może zachodzić niebezpieczeństwo zawalenia się tych konstrukcji w wyniku silnych podmuchów 

wiatru. 

* Zapewnienie bezpieczeństwa publicznego. Wszystkie przejścia i przejazdy pozostające w zasięgu 

prowadzonych robót rozbiórkowych, powinny być w sposób odpowiedni zabezpieczone. W szczególności należy 

wytyczyć i wyraźnie oznakować tymczasowe drogi okrężne (obejścia i objazdy ) lub wystawić wartowników 

zaopatrzonych w przyrządy sygnalizacyjne bądź też, w przypadkach szczególnie niebezpiecznych zastosować oba 

środki łącznie. 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych wykonawcy mają obowiązek sprawdzenia, czy w ich zasięgu, w 

miejscach zagrożonych nie ma osób postronnych. 

* Rozbiórka ręczna. Wszyscy robotnicy pracujący na wysokości powyżej 4.00 m powinni być zaopatrzeni w 

pasy ochronne na linach odpowiednio mocowanych do trwałych elementów konstrukcji w danym momencie nie 

rozbieranych. 

Zrzucanie wystających lub zwisających części budynku powinny być wykonane szczególnie ostrożnie pod 

osobistym nadzorem majstra lub kierownika rozbiórki. Miejsca zrzucania gruzu powinny być należycie 

zabezpieczone. Przy usuwaniu gruzu z większych płaszczyzn należy stosować pochylnie lub zsypy  (rynny ).  

Nie zezwala się gromadzenia gruzu na stropach, balkonach, klatkach schodowych i innych konstrukcjach 

budynku. 

W przypadku prowadzenia robót w dwóch poziomach, dolny poziom powinien być zabezpieczony daszkami 

ochronnymi. 

* Uwagi dodatkowe. Materiały z rozbiórki wywozić sukcesywnie, aby zapewnić bezpieczeństwo 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

Ogólne zasady kontroli jakości  robót podano w ST „Wymagania ogólne" pkt 6. Kontrola jakości robót wykonania 

robót rozbiórkowych i wykuwających polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją projektową oraz 

podanymi powyżej wymaganiami.  

 

7.   OBMIAR ROBÓT  

7.1. Jednostka  obmiarowa 

Jednostki przedmiarowania należy przyjąć wg. KNR-u dla poszczególnych robót rozbiórkowych lub 

wykuwających. 

7.2. Zasada obmiaru 
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Zasady przedmiarowania należy przyjąć wg. KNR-u dla poszczególnych robót rozbiórkowych lub 

wykuwających. 

 

8.    ODBIÓR ROBÓT 

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

8.1. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Roboty powinny być wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST oraz pisemnymi poleceniami Inspektora 

nadzoru. 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

8.2.1. Dokumenty i dane 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są: 

-    pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i SST, 

-    inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

8.2.2. Zakres robót 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 

potwierdzone przez niego dokumenty. 

 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Roboty rozbiórkowe        

Cena jednostkowa obejmuje : 

 zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

 wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych, 

 oczyszczenie stanowisk pracy, 

 wyniesienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B·06050: 1999 Roboty ziemne budowlane. Wymagania ogólne 

BN·8318836·02 Przewody podziemne Roboty ziemne. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 w sprawie bezpieczeństwa ihigieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych. 

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r w sprawie minimalnych wymagań 

dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.  
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

B – 2 Roboty betonowe kod  CPV  45262300-4 

 

1. Przedmiot opracowania 

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

związanych z wykonaniem konstrukcji betonowych. 

1.1. Zakres robót objętych ST 

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

wykonanie betonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

 

Roboty betonowe obejmują wszystkie roboty wskazane w dokumentacji przy użyciu mieszanki betonowej 

m.in. 

 przygotowaniem mieszanki betonowej, 

 układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej, 

 pielęgnacją betonu.  

 

Określenia podstawowe 

Beton zwykły — beton o gęstości powyżej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa mineralnego o 

frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu. Zaczyn cementowy - 

mieszanka cementu i wody. 

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych dodatków przechodzących przez 

sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm. 

Nasiąkliwość betonu - stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w stanie suchym. 

Stopień wodoszczelności - symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikujący beton pod względem 

przepuszczalności wody. Liczba po literze W oznacza dziesięciokrotną wartość ciśnienia wody w MPa, 

działającego na próbki betonowe. 

Stopień mrozoodporności - symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikujący beton pod względem jego 

odporności na działania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymaganą liczbę cykli zamrażania i 

odmrażania próbek betonowych, przy której ubytek masy jest mniejszy niż 2%. 

Klasa betonu — symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikujący beton pod względem jego wytrzymałości na 

ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość gwarantowaną RbG w MPa. 

Wytrzymałość gwarantowana betonu na ściskanie RbG - wytrzymałość (zapewniona z 95-proc. 

prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych o boku 150 mm, 

wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z normą PN-B-06250. 

 

2.   MATERIAŁY 

Wymagania dotyczące jakości mieszanki betonowej regulują odpowiednie polskie normy. 

2.1. Beton 

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych i inżynieryjnych musi spełniać następujące wymagania: 

-    nasiąkliwość - do 5%; badanie wg normy PN-B-06250, 

-    mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie  nie większy niż 20% 

po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg  normy PN-B-06250, 

-   wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 

Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony zgodnie z normą PN-B-06250 tak, aby przy najmniejszej ilości 

wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki 

betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora 

nadzoru. 

Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany doświadczalnie powinien odpowiadać najmniejszej 

jamistości. 
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Zawartość piasku w stosie okruchowym powinna być jak najmniejsza i jednocześnie zapewniać niezbędną 

urabialność przy zagęszczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna być większa niż 42% przy kruszywie grubym 

do 16 mm. 

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco: 

-   z ustalonym składem kruszywa grubego wykonuje się kilka (3-^5) mieszanek betonowych o ustalonym 

teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie większą od dopuszczalnej, 

ilość piasku, 

-   za optymalną ilość piasku przyjmuje się taką, przy której mieszanka betonowa zagęszczona przez wibrowanie 

charakteryzuje się największą masą objętościową. 

Wartość parametru A do wzoru Bolomey'a stosowanego do wyznaczenia wskaźnika w/c charakteryzującego 

mieszankę betonową należy określić doświadczalnie. Współczynnik ten wyznacza się na podstawie uzyskanych 

wytrzymałości betonu z mieszanek o różnych wartościach w/c (mniejszych i większych od wartości 

przewidywanej teoretycznie) wykonanych ze stosowanych materiałów. Dla teoretycznego ustalenia wartości 

wskaźnika w/c w mieszance można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej. 

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące: 

-   365 kg/m3 - dla betonu klas C10/16. 

-   400 kg/m3 - dla betonu klas C16/20. 

-   450 kg/m3 - dla betonu klas C20/25. 

Przy projektowaniu składu mieszanki betonowej zagęszczanej przez wibrowanie i dojrzewającej w warunkach 

naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10°C), średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie 

należy określić jako równą 1,3 RbG. 

Zawartość powietrza w mieszance betonowej badana metodą ciśnieniową wg normy PN-B-06250 nie powinna 

przekraczać: 

-   wartości 2% - w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających, 

-   wartości 3,5-5-5,5% - dla betonu narażonego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu kruszywa do 16 mm, 

-   wartości 4,5-5-6,5% - dla betonu narażonego na stały dostąp wody przed zamarznięciem przy uziarnieni 

kruszywa do 16 mm. 

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w normie PN-B-06250 

symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza się podczas projektowania jej składu i 

następnie przy wytwarzaniu. 

Dopuszcza się dwie metody badania: 

-    metodą Ve-Be, 

-    metodą stożka opadowego. 

Różnice pomiędzy założoną konsystencją mieszanki a kontrolowaną metodami określonymi w normie PN-B-

06250 nie mogą przekraczać: 

-   ±20% wartości wskaźnika Ve-Be, 

-   ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym. 

Pomiaru konsystencji mieszanek K1   do K3 (wg normy PN-B-06250) trzeba dokonać aparatem Ve-Be. 

Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza się na budowie pomiar przy pomocy stożka opadowego.  

 

2.   SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 

Dozatory musza mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w 

betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszanek wolnospadowych). 

Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 

plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować wibratory z buławami o średnicy nie 

większej od 0,65 odległości między prętami zbrojenia leżącymi w płaszczyźnie poziomej, o częstotliwości 6000 

drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się jednakowymi drganiami na całej długości. 

 

3.   TRANSPORT 

Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. gruszek). 

Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania uwzględnieniem odległości 

dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Podawanie i 



 

22 

 

układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy pompy do betonu lub innych środków zaak-

ceptowanych przez Inspektora nadzoru. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 

-   90 min. - przy temperaturze+15°C, 

-   70 min. - przy temperaturze +20°C, 

-   30 min. - przy temperaturze +30°C. 

 

4.   WYKONANIE ROBÓT 

Wykonawca przedstawia Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót 

uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty budowlane. 

4.1 Zalecenia ogólne 

Rozpoczęcie robót betoniarskich może nastąpić na podstawie dostarczonego przez Wykonawcę szczegółowego 

programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez Inspektora nadzoru) obejmującej:  

- wybór składników betonu, 

- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, 

- sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 

- sposób transportu mieszanki betonowej, 

- kolejność i sposób betonowania, 

- wskazanie przerw roboczych i sposobu łączenia betonu w tych przerwach, 

- sposób pielęgnacji betonu, 

- warunki rozformowania konstrukcji (deskowania), 

- zestawienie koniecznych badań. 

Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru prawidłowość 

wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 

- prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 

- prawidłowość wykonania zbrojenia, 

- zgodność rzędnych z projektem, 

-   czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny, 

-   przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 

- prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw dylatacyjnych,   

warstw izolacyjnych, itp., 

-   prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową konstrukcję 

(kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 

-   gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 

Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-B-06250 i PN-B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 

4.2 Wytwarzanie i podawanie mieszanki betonowej 

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywać się wyłącznie w wyspecjalizowanym zakładzie produkcji 

betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania. 

Dozowanie składników do mieszanki betonowej powinno być dokonywane wyłącznie wagowo z dokładnością: 

-   ±2% - przy dozowaniu cementu i wody, 

-   ±3% - przy dozowaniu kruszywa. 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. 

Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku. 

Urządzenia dozujące wodę i płynne domieszki powinny być sprawdzane co najmniej raz w miesiącu. Przy 

dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa. 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie, jednak nie powinien on być krótszy niż 2 minuty.  

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe ich 

opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga 

się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
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Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą spada. W 

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

3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest także w nocy, konieczne jest wcześniejsze 

przygotowanie odpowiedniego oświetlenia, zapewniającego prawidłowe wykonawstwo robót i dostateczne 

warunki bezpieczeństwa pracy. 

4.3 Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, zachowując 

warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa przed pierwszym 

zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych w takich 

samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody 

Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili układania i 

zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki 

betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć miejsce robót 

za pomocą mat lub folii. 

4.4 Pielęgnacja betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi wodoszczelnymi 

osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia betonowania 

rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 

3 razy na dobę). 

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni co 3 godziny w 

dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni co najmniej 3 razy na dobę. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami przynajmniej do 

chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa. 

4.5  Wykańczanie powierzchni betonu 

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 

 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami kruszywa, 

przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 

 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 

 równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację powinna odpowiadać wymaganiom 

normy PN-B-10260; wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe  

             niż 2 mm. 

Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja projektowa nie 

przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to bezpośrednio po rozebraniu 

deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej wody. 

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 

4.6 Deskowania  

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 

- zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 

- zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 

- zapewniać odpowiednią szczelność, 

- zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 

- wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 

Deskowania zaleca się wykonywać ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na część deskowań można użyć 

desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi 32 mm. 

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie nie można 

zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych albo pianką. Należy 
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zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania oraz styków deskowań belek i 

poprzecznie. 

Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 

Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi muszą być wykonywane w 

deskowaniu z zastosowaniem wykładzin. 

Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, łączniki należy wykonać wg wymagań 

dokumentacji projektowej. 

5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

5.1 Podstawa odbioru robót betonowych 

1. Podstawę dla odbioru robót betonowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a)   dokumentacja techniczna  

b)   dziennik budowy, 

c)   zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, 

d)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie były 

odnotowywane w dzienniku robót, 

e)  protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f)  wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie były zlecane przez budowę (np. w odniesieniu 

co do radioaktywności lub zdrowotności niektórych wyrobów), 

g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku 

5.2 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi 

decyzjami Inspektora nadzoru. 

5.3 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, 

 inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 

dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

5.4 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 

zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

5.5 Badania kontrolne betonu 

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania pobierać próbki 

kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 

1 próbka na 100 zarobów 

1 próbka na 50 m3   betonu, 

3 próbki na dobę, 

  6 próbek na partię betonu. 

Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje się, 

przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej 

wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek 

wyciętych z konstrukcji. 

Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej klasie betonu. 

W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, dopuszcza 

się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, 

lecz nie dłuższym niż 90 dni. 

Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w okresie krótszym 

niż od 28 dni. 
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Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w okresie 

betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu układania i zagęszczania po 3 

próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie nieregularnym, zgodnie z normą PN-B-06250. 

Próbki trzeba przechowywać w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-

06250. Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania co najmniej jeden raz w 

okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 12 

próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub średnicy próbki 100 mm. Próbki należy przechowywać w 

warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 90 dni zgodnie z normą PN-B-06250. Zaleca się badać 

mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji. 

Przy stosowaniu metody przyśpieszonej wg normy PN-B-06250 liczba próbek reprezentujących daną partię 

betonu może być zmniejszona do 6, a badanie należy przeprowadzić w okresie 28 dni. 

Wymagany stopień wodoszczelności sprawdza się, pobierając co najmniej jeden raz w okresie betonowania 

obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i sposobu wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o 

grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym wymiarze boku lub średnicy100 mm. Próbki przechowywać 

należy w warunkach laboratoryjnych i badać w okresie 28 dni wg normy PN-B-06250. Dopuszcza się badanie 

wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia 

wykonania badań laboratoryjnych (przez własne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych normą PN-B-

06250, a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań 

dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 

5.6 Tolerancja wykonania  

Wymagania ogólne 

Rozróżnia się tolerancje normalne klasy N1 i N2 oraz specjalne. Klasę tolerancji N2 zaleca się w przypadku 

wykonywania elementów szczególnie istotnych z punktu widzenia niezawodności konstrukcji o poważnych 

konsekwencjach jej zniszczenia oraz konstrukcji o charakterze monumentalnym. 

Ustalenia projektowe powinny określać wszelkie wymagania dotyczące tolerancji specjalnych z podaniem: 

a)   zmian wartości odchyleń dopuszczalnych podanych w niniejszym rozdziale, 

b)  innych typów odchyleń, które powinny być dodatkowo kontrolowane, poza wartościami podanymi w normie, 

łącznie z określonymi parametrami i wartościami dopuszczalnymi, 

c)   specjalnych tolerancji w odniesieniu do wszystkich lub szczególnych elementów konstrukcji. 

Dokładność pomiarów odchyłek geometrycznych powinna być określona w ustaleniach projektowych. 

Odchylenia poziome usytuowania podpór i elementów powinny być mierzone w stosunku do osi podłużnych i 

poprzecznych osnowy geodezyjnej pokrywających się z osiami ścian lub słupów.  

Odchylenia poziome wzdłuż wysokości budynku powinny przyjmować wartości różno-imienne w stosunku do 

układu rzeczywistego. W przypadku stwierdzenia odchyleń o charakterze systematycznym należy podjąć 

działania korygujące. 

System odniesienia 

Przed przystąpieniem do robót na budowie należy ustalić punkty pomiarowe zgodne z przyjętą osnową geodezyjną 

stanowiące przestrzenny układ odniesienia do określania usytuowania elementów konstrukcji zgodnie z normami 

PN-87/N-02251 i PN-74/N-02211. 

Punkty pomiarowe powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

Powierzchnie i krawędzie 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być 

większe niż: 

7 mm przy klasie tolerancji N1,  

5 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 2 m nie powinny być większe niż: 

15 mm przy klasie tolerancji N1,  

10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej formowanej lub wygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie 

powinny być większe niż: 

5 mm przy klasie tolerancji N1,  

2 mm przy klasie tolerancji N2. 
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Dopuszczalne lokalne odchylenia od płaskiej niewygładzonej powierzchni na odcinku 0,2 m nie powinny być 

większe niż: 

6 mm przy klasie tolerancji N1,  

4 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia elementu o długości L (w mm) powodujące jego skośność (odchylenie od obrysu) w 

płaszczyźnie nie powinno być większe niż: 
L/100 <20 mm przy klasie tolerancji N1,  

L/200 <10 mm przy klasie tolerancji N2. 

Dopuszczalne odchylenia linii krawędzi elementu na odcinku 1,0 m nie powinno być większe niż: 

4 mm przy klasie tolerancji N1,  

2 mm przy klasie tolerancji N2 

Otwory i wkładki 

Dopuszczalne odchylenia w usytuowaniu otworów i wkładek nie powinno być większe niż: 

±10 mm przy klasie tolerancji N1, 

± 5 mm przy klasie tolerancji N2. 

5.7 Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz pisemnymi 

decyzjami Inspektora nadzoru. 

5.8 Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu 

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu jest: 

—   pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST, 

-    inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub inne 

dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 

5.9 Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy 

zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót zawartych w umowie. 

 

6.   KONTROLA JAKOŚCI 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz podanymi wyżej 

wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

 

7.   OBMIAR ROBÓT 

7.1 Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiaru jest 1 m (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje 

się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju 

równym lub mniejszym od 6 cm . 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających wg zasad podanych powyżej.  

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa uwzględnia: 

-   zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 

-   wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 

-    oczyszczenie deskowania, 

-    przygotowanie i transport mieszanki, 

-    ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 

-    wykonanie przerw dylatacyjnych, 

-    wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie  

     potrzebnych zakotwień, marek, rur itp., 

-    rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 
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-   oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów  

     rozbiórkowych, 

-   wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 

 

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie wytrzymałości. 

PN-EN 196-3:1996 Cement. Metody badań. Oznaczenie czasów wiązania i stałości objętości. 

PN-EN 196-6:1997  Cement. Metody badań. Oznaczenie stopnia zmielenia. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-B-03002/Az2:2002  Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie. 

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

B – 3 Roboty murarskie kod  CPV  45262500-6 

 

 
1. WSTĘP  

Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest wykonywanie i odbiór robót murowych. Konstrukcje te mogą być wykonywane z 

ceramiki budowlanej. Spoiwem są zaprawy murarskie wapienne, wapienno-cementowe, cementowe, specjalne.  

 

Zakres stosowania 

Warunki podane w ST dotyczą konstrukcji murowych i murowanych fragmentów budynków, wznoszenie ścian i 

ścianek działowych wznoszonych w technologiach stosowanych w budownictwie przemysłowym, 

eksploatowanych w warunkach nie narażonych na destrukcyjne działanie środowiska. 

Podane warunki techniczne nie dotyczą konstrukcji "murowanych kanałów i studzienek wodociągowo-

kanalizacyjnych, zbiorników wodnych, pieców przemysłowych itp. konstrukcji, które wymagają stosowania 

materiałów i technologii murowania odbiegających od przyjętych w budownictwie mieszkaniowym i ogólnym.  

Niniejszy zakres robót ma zastosowanie do wszystkich robót murarskich tj. 

      B.1.01.00  Ściany z cegły pełnej 

 

2.   MATERIAŁY 

2.1 Zaprawy cementowo-wapienne 

Zaprawy stosowane powszechnie do wznoszenia konstrukcji murowych powinny odpowiadać wymaganiom 

podanym w aktualnych normach państwowych . 

Zaprawę cementowo-wapienną należy przygotować w ten sposób, że do zarobionego wodą ciasta wapiennego 

wsypuje się uprzednio przygotowaną mieszankę cementu i piasku., następnie przerabia się aż do uzyskania 

jednolitej zaprawy. 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. 

Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotować, w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześni po jej 

przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu : 

b)  zaprawa cementowo-wapienna  - 3 godziny, 

c)  zaprawa cementowa   - 2 godziny, 

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

Stosowanie kruszywa pochodzącego z wód słonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, żużli itp. dopuszcza się, 

jeżeli jego przydatność będzie potwierdzona wynikami badań laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku 

powinny być zgodne z obowiązującą normą państwową. 

Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek, jezior i innych miejsc, 

jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej dotyczącej wody do celów budowlanych . 

Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje, glony i muł. Niedozwolone jest również użycie wód mineralnych nie 

odpowiadających warunkom wymienionych w normie państwowej. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 

25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia cementu hutniczego temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. W przypadku konieczności 

uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu można stosować cement portlandzki biały lub dodawać 

barwniki mineralne. 

Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających, odpowiadających 

wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. 
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Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od 

rodzaju cementu i wapna.  

Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia zaprawy.  

 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

1 :  1,7  :  5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 
cement:  ciasto wapienne:  piasek 

1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 

1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 

 

 

2.2 Cegła budowlana  

Cegła budowlana pełna powinna bez otworów lub z otworami prostopadłymi do płaszczyzny układania 

cegieł w murze. Całkowita powierzchnia otworów – do 10 % powierzchni cegły.  Każda cegła powinna być 

cechowana znakiem wytwórni. W niniejszym opracowaniu przyjęto cegłę ceramiczną pełną  

klasy 15. Cegła przy uderzeniu młotkiem w stanie powietrzno-suchym powinna wydać dźwięk czysty 

/metaliczny/, a nie stłumiony. Odporność cegły na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z 

wysokości 1,5 mna inne cegły nie rozpadła się na kawałki. Może natomiast wystąpić pęknięcie cegły lub jej 

wyszczerbienie.  

Liczba cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być większa niż: 

dla 15 sprawdzanych cegieł — 2 szt.  

dla 25 sprawdzanych cegieł — 3 szt.  

dla 40 sprawdzanych cegieł — 5 szt. 

Cegła rozbiórkowa powinna odpowiadać pod względem klasy tym samym warunkom co cegła nowa. Cegłę 

rozbiórkową należy sprowadzać na budowę po uprzednim odgrzybieniu, jeżeli zostało ono stwierdzone. 

Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym 

przez całą grubość cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać: 

a) dla cegły klasy 5 — 15% cegieł badanych, 

b) dla cegły klasy 7,5, 10, 15 i 20 — 10% cegieł badanych. 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzać na budowie następujące badania: 

a)  sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami  

     stawianymi w dokumentacji technicznej, 

b)  przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

— wymiarów i kształtu cegły, 

— liczby szczerb i pęknięć, 

— odporności na uderzenia, 

— przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną lub jeżeli cegła ma być 

przeznaczona na konstrukcje odpowiedzialne, należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie co do 

klasy i odporności na działanie mrozu). 

Cegła przeznaczona do murów, na których przewiduje się wykonanie tynków,  powinna być zbadana na 

obecność szkodliwej zawartości rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegłach nie powinny wystąpić wykwity i 

naloty. Dopuszcza się występowania nalotów, których nie można zdjąć z powierzchni próbki za pomocą 

ostrego narzędzia. 
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W zależności od klas, cegłę należy używać do robót murowych, zgodnie z zaleceniami podanymi w PN –

68/B-12001 

Nasiąkliwość cegły budowlanej pełnej klasy 20 i 15 nie powinna być wyższa niż 22%, klasy 10 — nie wyższa 

niż 24%, a klasy 7,5 i 5 nie określa się. Do ścian zewnętrznych zaleca się stosować cegłę o nasiąkliwości nie 

Większej niż 16 %. 

Wymiary i dopuszczalne odchyłki : 

 długość  250 mm +/- 6 mm 

 szerokość  120 mm +/- 4 mm 

 grubość  65 mm +/- 3 mm 

 

3.  SPRZĘT 

Wykonawca przystępując do murowania ścianek i zamurowywania otworów, powinien wykazać się możliwością 

korzystania z elektronarzędzi, drobnego sprzętu budowlanego /kielnia, poziomica, skrzynia do zapraw, wciągarka 

elektryczna lub ręczna, inwentaryzowane kobyłki murarskie, warstwo-pion/. 

 

4.  TRANSPORT 

Do transportu pionowego materiałów murarskich przewidziano żurawie okienne i wciągarki elektryczne lub 

ręczne. Jako środki transportu poziomego używać należy taczek stalowych i dwukołowych wózków – japonek. 

 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wymagania ogólne: 

a) Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin, do pionu i 

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

b) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia murów wykonanych 

niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe, 

c) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej l cegły należy 

murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych, 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu, 

e) Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub 
moczyć w wodzie, 

e) Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów, 

f) Mury grubości mniejszej niż l cegła (25 cm) mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 

g) W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny 

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

papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 

wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

 

5.2. Mury z cegły pełnej 

Spoiny w murach powinny mieć 

• 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 

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

przekraczać 15 mm, a minimalna - 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy 

wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm. Stosowanie połówek i cegieł 

ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 1.5% całkowitej liczby 

cegieł. 

• Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy przestrzegać zasady, że 

każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

• Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości różniącej się więcej niż 

o 5mm należy wykonywać na strzępią zazębione boczne. 

6.   KONTROLA JAKOŚCI  

6.1 Materiały ceramiczne 

 



 

31 

 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

 sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w 

dokumentacji technicznej, 

 próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

wymiarów i kształtu cegły i bloczków, 

liczby szczerb i pęknięć, 

odporności na uderzenia, 

przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 
W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać badaniom 

laboratoryjnym (szczególnie co do klasy i odporności na działanie mrozu). 

6.2. Zaprawy 

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

sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo 

wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

Rodzaj odchyłek 
Dopuszczalne odchyłki [mm] 

mury spoinowane mury nie spoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 

– na 1 metrze długości 

– na całej powierzchni 

 

3  

10 

 

6 

20 

Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 

– na wysokości kondygnacji 

– na całej wysokości 

 
3 

6 

20 

 
6 

10 

30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

1 

15 

 

2 

30 

Odchylenia górnej warstwy od poziomu 

– na 1 m długości 

– na całej długości 

 

1 

10 

2 

10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  

o wymiarach: 

do 100 cm                 szerokość 

                                  wysokość 

ponad 100 cm 
                                  szerokość 

                                  wysokość 

 

 

+6, –3 

+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 

 

+6, –3 

+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 

 

6.4 Badanie konstrukcji murowych 

Badanie konstrukcji murowych obejmuje : 

sprawdzenie prawidłowości wiązań, 

sprawdzenie grubości wiązań i ich wypełnienie, 

sprawdzenie wychylenia powierzchni od płaszczyzny, 

sprawdzenie prostopadłości krawędzi, 

sprawdzenie pionowości powierzchni i krawędzi muru, 

sprawdzenie poziomości warstw, 

sprawdzenie kąta, 

sprawdzenie prawidłowości zamurowania otworów, osadzenia ościeżnic drzwiowych, nadproży, 

sprawdzenia liczby użytych połówek i innych cegieł ułamkowych, 

 

6.5  Ocena wyników badań 

Ocenę otrzymanych wyników z przeprowadzonych badań należy wykonać zgodnie z obowiązującymi 

normami. 

 

7.   OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 

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

sprawdzonych w naturze. 
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8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1  Podstawa odbioru robót murowych 

1. Podstawę dla odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a)   dokumentacja techniczna wymieniona  

b)   dziennik budowy, 

c)   zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, 

d)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie były 

odnotowywane w dzienniku robót, 

e)  protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f)  wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie były zlecane przez budowę (np. w odniesieniu 

co do radioaktywności lub zdrowotności niektórych wyrobów), 

 g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

2. Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót wykończeniowych, ale 

po osadzeniu stolarki (ościeżnic). 

 

8.2 Wymagania  ogólne 

Roboty murowe powinny być wykonywane zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją projektowo-kosztorysową.     

W przypadku ujawnienia błędów w dokumentacji lub powstania okoliczności zmuszających do odstępstwa od 

projektu, decyzję o dalszym sposobie prowadzenia robót wydaje inspektor nadzoru. 
Cegła oraz elementy układane na zaprawie powinny być wolne od zanieczyszczeń i kurzu. Cegłę oraz elementy 

porowate suche należy przed wbudowaniem nawilżyć wodą. Mury należy układać warstwami, z 

przestrzeganiem prawideł wiązania, grubości spoin oraz zachowaniem pionu i poziomu. Mury powinny być 

wznoszone możliwie równomiernie na całej  długości.  Różnica poziomu  poszczególnych części muru w 

trakcie  wykonywania   budynku   nie   może   przekraczać 4   m dla murów z cegły i 3 m dla murów z bloków i 

pustaków, przy czym w miejscu połączenia murów wznoszonych niejednocześnie należy zostawiać strzępią 

zazębione końcowe. W przypadku gdy zachodzi konieczność zastosowania większej różnicy poziomów, niż 

podano wyżej, należy zostawić strzępią uciekające lub stosować przerwy dylatacyjne. Przy murach licowanych 

licówką o wymiarach cegły lub o wymiarach umożliwiających konstrukcyjne związanie z murem, warstwa 

licowa powinna być murowana łącznie z całością muru na tej samej zaprawie. 

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

wykończeniowych. 

 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę, 

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 
g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

8.4. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9.   PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1 Cena jednostkowa 

Cena jednostkowa obejmuje : 

zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, 

wykonanie robót podstawowych oraz robót i czynności pomocniczych, 

zakup materiałów, 

montaż i demontaż rusztowań dla ścian do wysokości 4,50 m, 

oczyszczenie stanowisk pracy, 

wyniesienie materiału z rozbiórki w miejsce wskazane przez Inspektora nadzoru, 

wewnętrzny transport poziomy materiałów na przeciętną odległość oraz transport pionowy na wysokość do 

18 m,  
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10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 
PN-68/B-10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego 

użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

PN-88/B-30001  Cement portlandzki z dodatkami. 

PN-EN 197-1:2002  Cement. Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące  

cementów powszechnego użytku. 
PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020  Wapno. 

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
B –4  Roboty malarskie kod  CPV  45442100-8 

 

 
1. WSTĘP 

Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru robót malarskich. 

Zakres stosowania: 

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

następujących robót malarskich: 

• Malowanie elementów stalowych, 

• Malowanie tynków wewnętrznych  

 

2. MATERIAŁY 

2.1 Woda (PN-EN 1008:2004) 

Do przygotowania farb stosować można każdą wodę zdatną do picia. Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, 
kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Mleko wapienne 

Mleko wapienne powinno mieć postać cieczy o gęstości śmietany, uzyskanej przez rozcieńczenie 1 części ciasta 

wapiennego z 3 częściami wody, tworzącą jednolitą masę bez grudek i zanieczyszczeń. 

2.3. Spoiwa bezwodne 

1.3.1. Pokost lniany powinien być cieczą oleistą o zabarwieniu od żółtego do ciemnobrązowego i odpowiadającą 

wymaganiom normy państwowej. 

2.3.2. Pokost syntetyczny powinien być używany w postaci cieczy, barwy od jasnożółtej do brunatnej, będącej 

roztworem żywicy kalafoniowej lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentualnym dodatkiem 

modyfikującym, o właściwościach technicznych zbliżonych do pokostu naturalnego, lecz o krótszym czasie 

schnięcia. Powinien on odpowiadać wymaganiom normy państwowej lub świadectwa dopuszczenia do stosowania 

w budownictwie. 

2.4. Rozcieńczalniki 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

 wodę – do farb wapiennych, 

 terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 

 inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb powinny odpowiadać 

normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z zaświadczeniem o jakości wydanym przez 

producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

2.5. Farby budowlane gotowe 

Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw 

dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Farba emulsyjna - akrylowa nawierzchniowa wewnętrzna - wg BN-80/6117-02  
Akrylowy lakier lamperyjny transparentny jest bezrozpuszczalnikowym produktem, szczególnie polecanym do 

obiektów' użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, obiekty służby zdrowia), wszędzie tam gdzie położony 

jest szczególny nacisk na, bardzo niską emisję lotnych związków chemicznych i zmianę w szybkim tempie starych 

lamperii ftalowych na nowe, wykonane w technologii ekologicznej - na bazie produktów wodorozcieńczalnych. 

Farba olejna do gruntowania oraz nawierzchniowa ogólnego zastosowania wg PN-C-81901:2002. 
Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub wiaderka stożkowe wg PN- EN- 

ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C. 

 

2.6. Środki gruntujące 
1.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca 

sięgruntowania, o ile świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, na chłonnych 

podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego 

rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej. 

1.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować rozcieńczonym 

pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

1.6.4. Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości powinno być 

stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 
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3. SPRZĘT 

3.1 Sprzęt do wykonywania robót 
Roboty można wykonać ręcznie. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

4. TRANSPORT 

4.1 Transport materiałów: 

Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Wymagania podstawowe 
Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące robót tynkowych i podanych 

malarskich. 

W przypadku malowania w warunkach, gdy nie ma możliwości zainstalowania rusztowań, a prace malarskie 

wykonuje się z pomostów opieranych na konstrukcji (tzw. kładki), malarz powinien być zabezpieczony przed 

upadkiem pasem bezpieczeństwa przymocowanym do konstrukcji. 

Przy robotach przygotowawczych wymagających użycia materiałów o właściwościach alkalicznych (wapno, soda 

kaustyczna, pasty do ługowania powłok itp.) należy stosować środki ochrony osobistej. 

Materiałów zawierających związki ołowiu i chromu (np. farby przeciwrdzewne miniowe, żółcień chromową) jako 
szkodliwych dla zdrowia nie należy nanosić metodą natrysku, a po włok z tych materiałów szlifować na sucho. 

Przy wykonywaniu wymalowań materiałami zawierającymi lotne rozpuszczalniki lub rozcieńczalniki organiczne 

(np. w farbach olejnych, olejno-żywicznych, wyrobach lakierowych ftalowych, lakierach) należy stosować odzież 

ochronną, 

5.2  Podkład pod roboty malarskie 
Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach tynkowych lub podłożach betonowych 

odpowiadających wymaganiom podanym w dziale dotyczącym robót tynkowych, jak też na podłożach gipsowych 

i innych po dokonaniu odbioru. 

5.3  Warunki ogólne przystąpienia do robót malarskich  
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię przeznaczoną do malowania, 

naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. 
Następnie należy powierzchnię zagruntować. W robotach   olejnych   gruntowanie   należy   wykonać przed  

szpachlowaniem.  Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu   

tynków  i  miejsc naprawionych. Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i 

ostatecznym mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w ścianach. 

Wilgotność powierzchni tynkowych  przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa, niż to podano 

w tabeli. Malowanie tynków o wyższej wilgotności niż podana w tabeli może powodować powstawanie plam, a 

nawet niszczenie powłoki malarskiej.  

Pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności 

całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, wodociągowych, kanalizacyjnych,  centralnego   

ogrzewania, elektrycznych, założenia ceramicznych urządzeń  sanitarnych   (biały  montaż)   oraz armatury 

oświetleniowej, dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej  

Drugie malowanie można wykonywać po wykonaniu tzw. białego montażu oraz po ułożeniu posadzek (z 
wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych)  

Największa dopuszczalna wilgotność tynku przeznaczonego do malowania 

Rodzaj powłoki z farby  
Największa wilgotność podłoża, 

% masy  

Farba olejna, olejno - żywiczna i   

syntetyczna   (np.   ftalowa) 

Farba emulsyjna  

3 

 

4  

5.4   Malowanie farbami ogólne wytyczna 
Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem 

spirytusu) oraz odporne na tarcie na sucho i na szorowanie, a także na reemulgację. Powinny one dawać matowy  

wygląd  pomalowanej  powierzchni. 

5.5  Emulsja gruntująca 

Powłoka gruntująca nanoszona ręczne na powierzchnię ściany. Środek gruntujący nanosi się po całkowitym 

wyschnięciu nowych wypraw tynkarskich. Wilgotność tynku nie powinna przekraczać 5%. 

5.6  Malowanie farbami emulsyjnymi 

Przygotowanie podłoża 
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Podłoże powinno być suche przyczepność takich jak wykwity, kurz, brud i tłuszcze. Stare powłoki malarskie 

należy dokładnie usunąć, a drobne i nośne, tzn. odpowiednio mocne i oczyszczone z warstw mogących osłabić 

uszkodzenia (np. pęknięcia lub ubytki)  naprawić i zaszpachlować. Podłoża o niskiej chłonności oraz świeże tynki 

cienkowarstwowe nie wymagają dodatkowego gruntowania. Stare tynki oraz inne podłoża o dużej nasiąkliwości 

należy zagruntować. 

Wyprawy tynkarskie można malować po całkowitym wyschnięciu nie wcześniej niż przed upływem terminu 

podanego przez producenta wyrobu - farby 

Przygotowanie farby 

Farba dostarczana w postaci gotowej do użycia. Bezpośrednio przed użyciem należy ją dokładnie wymieszać 
celem wyrównania konsystencji. Czynność tą najlepiej wykonać mechanicznie, stosując wolnoobrotową wiertarkę 

z mieszadłem. Farby nie wolno łączyć z innymi materiałami. 

Rozcieńczanie farby 

Do pierwszego malowania, zwłaszcza podłoży z wyraźną fakturą np. tynków cienkowarstwowych, można dodać 

maksymalnie 2% czystej wody (jedna szklanka o pojemności 200 ml na opakowanie 10 l farby). Przyjęte 

proporcje rozcieńczania należy zachować na całej malowanej powierzchni. Do ostatecznego malowania należy 

stosować farbę w postaci nierozcieńczonej. 

Malowanie 

Farbę należy nanosić w postaci cienkiej i równomiernej warstwy wałkiem, pędzlem lub metodą natryskową. Do 

nanoszenia pierwszej warstwy, tzw. podkładowej na tynkach strukturalnych zalecane jest stosowanie farby 

rozcieńczonej według wyżej opisanych proporcji. Kolejną warstwę należy nakładać poprzecznie do poprzedniej, 
po min. 6 h. Przerwy technologiczne podczas malowania należy z góry zaplanować, np. w narożnikach i 

załamaniach budynku, pod rurami spustowymi, na styku kolorów itp. Nanoszenie farby należy prowadzić w 

sposób ciągły (stosując technologię „mokre na mokre”), unikając przerw w pracy. Czas wysychania farby zależnie 

od podłoża, temperatury i wilgotności względnej powietrza wynosi ok. 30 minut. Czas ten zależny jest od 

intensywności koloru stosowanej farby.  

 

5.7. Malowanie lakierem lamperyjnym 

Sposób użycia  

Przygotowanie podłoża: Podłoże pod wykonanie powłoki lamperii musi spełniać następujące warunki: - 

powierzchnia pod wymalowanie musi być nisko-chłonna (o równej chłonności na całej powierzchni), zwarta, bez 

plam i zatłuszczeń. - W przypadku powlekania powierzchni farb należy zwrócić uwagę, aby pokrywana farba była 
co najmniej odporna na szorowanie, co zapewni równo- i nisko-chłonne podłoże. - Wymalowanie ostateczne pod 

powłokę lamperii musi być wykonywane dla całej powierzchni, ponieważ wszelkie wyprawki, poprawki farbą 

będą widoczne jako wypukłe defekty powłokowe.  

Sposób nakładania 

Lakier lamperyjny najlepiej nanosić używając wałka gąbkowego, welurowego lub typu flock. Malowanie 

przeprowadza się w przedziale temperatury od +15°C +25°C. Drugą warstwę można nakładać po 2 godzinach 

(przy 20oC i 60% wilgotności) wydajność: 10 m2/l przy jednokrotnym malowaniu). Uwaga: Nakładanie lakieru 

musi być wykonane jednorazowo na całej powierzchni "od krawędzi do krawędzi", ponieważ ewentualnych 

zaschniętych odcięć nie da się zatuszować! 

 

5.9 Malowanie farbami olejnymi 

Z podłoża przeznaczonego do malowania należy usunąć wszelkie zabrudzenia,  nierówności, odtłuścić i 
wysuszyć. Malować dwukrotnie. Przed użyciem farbę należy dokładnie wymieszać. W razie potrzeby rozcieńczyć 

dodatkiem max 2% obj. rozcieńczalnika. 

 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Kontrola materiałów 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór materiałów   

powinien   obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm 

przedmiotowych lub świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Sprawdzenie  materiałów należy przy odbiorze  robót  zakończonych  przeprowadzić  pośrednio na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń (atestów) z kontroli producenta, stwierdzających zgodność użytych 

materiałów z dokumentacją techniczną oraz właściwymi normami. Materiały, w których jakość nie jest po-

twierdzona odpowiednim zaświadczeniem, a budzące wątpliwości, powinny być przed użyciem do robót poddane 

badaniom jakości przez upoważnione laboratoria. 
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6.2 Odbiór podkładu 
Podłoża tynkowe powinny pod względem dokładności i równości wykonania odpowiadać wymaganiom dla 

tynków zwykłych lub pocienionych ze szpachlówek gipsowych. Powierzchnie tynków przed malowaniem 

powinny być przygotowane w następujący sposób:  

 wszelkie ubytki i uszkodzenia tynku powinny być naprawione przy użyciu tej samej zaprawy, z której 

tynk był wykonany i zatarte w taki sposób, aby naprawione miejsce równało się z powierzchnią tynku; w 

przypadku malowania farbami klejowymi dopuszcza się użycie do naprawiania uszkodzeń zaprawy 

gipsowej,  

 przy, malowaniu tynków gipsowych farbami emulsyjnymi podłoża powinny być zaimpregnowane 
środkiem gruntującym, 

 powierzchnie tynków nowych lub uprzednio malowanych należy przed malowaniem oczyścić z kurzu, 

 w zależności od rodzaju powłoki malarskiej nowe tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne 

powinny być zagruntowane środkiem gruntującym, 

Powierzchnie stalowe powinny być przygotowane jak dla warunków zewnętrznych.  

Metalowe pokrywki puszek instalacji elektrycznej powinny być niezależnie od przewidywanego rodzaju powłoki 

na powierzchnię ścienną — pokryte farbą rdzochronną na pyle cynkowym. 

 

6.3 Kryteria oceny jakości i odbiór powierzchni przygotowanej do malowania 

Terminy wykonywania badań podłoży pod malowanie powinny być następujące: 

 badanie powierzchni tynków należy wykonywać po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia, 

 badanie wszystkich podłoży należy przeprowadzać dopiero po zamocowaniu i wbudowaniu elementów 

przeznaczonych do malowania, bezpośrednio przed przystąpieniem do robót malarskich, 

 badanie materiałów należy przeprowadzać bezpośrednio przed ich użyciem, 

 badanie  podkładów należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 2 dniach od daty ich ukończenia. 

Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze  powietrza nie  niższe]  niż +  5°C i przy wilgotności 

względnej powietrza poniżej 65%. 

 

6.4 Badanie podłoży  

Badanie podłoży powinno obejmować : 

 sprawdzenie stopnia skarbonizowania tynku wapiennego, cementowo-wapiennego lub cementowego należy 

przeprowadzać, przez ze skrobanie warstwy tynku o grubości około 4 mm i zwilżenie zeskrobanego miejsca roz-
tworem   alkoholowym   fenoloftaleiny   l°/o. Tynk jest dostatecznie skarbonizowany, gdy zwilżone miejsca 

pozostaną bezbarwne lub zabarwią się na bladoróżowo, natomiast intensywne zabarwienie różowe świadczy o 

niedostatecznym skarbonizowaniu tynku, 

 sprawdzenie odtłuszczenia powierzchni stali  itp.  należy wykonać przez  polanie  badanej   powierzchni  

wodą; próba daje wynik dodatni, jeśli woda spływając  nie tworzy  smug i nie  pozostawia kropli. 

 

6.5  Badanie materiałów 

Badanie materiałów powinno obejmować : 

 sprawdzenie materiałów należy przeprowadzać na podstawie zapisów w dzienniku budowy i zaświadczeń 

o jakości materiałów wystawianych przez producentów oraz wyników   kontroli,   stwierdzających   

zgodność przeznaczonych do użycia materiałów z wymaganiami  dokumentacji  technicznej   oraz z 
odpowiednimi normami państwowymi lub ze świadectwami dopuszczenia do stosowania w 

budownictwie, 

 materiały, których jakość nie jest potwierdzona odpowiednimi dokumentami, powinny być zbadane przed 

użyciem. 

Badanie warstw gruntujących obejmuje: 

 sprawdzenie utrwalenia zagruntowanych po wierzchni tynków — przez kilkakrotne po tarcie dłonią 

podkładu i sprawdzenie, czy z powierzchni nie osypują się ziarenka piasku, 

 sprawdzenie nasiąkliwości przez spryskanie powierzchni podkładu kilkoma kroplami wody; gdy 

wymagana jest mała nasiąkliwość, ciemniejsza plama na zwilżonym miejscu po winna wystąpić nie 

wcześniej niż po trzech sekundach, 

 sprawdzenie wsiąkliwości przez jednokrotne pomalowanie powierzchni o wielkości około 0,10 m2 farbą 
podkładową; podkład jest dostatecznie szczelny, jeśli przy nałożeniu następnej warstwy powłokowej 

wystąpią różnice w połysku względnie w odcieniu powłoki, przy sprawdzaniu wyschnięcia należy mocno 

przycisnąć tampon z waty o grubości około 1 cm ciężarkiem o masie 5 kg na przeciąg kilkunastu sekund; 

powierzchnię należy uznać z wyschniętą, jeżeli po odjęciu tamponu włókienka waty nie przylgnęły do 

powierzchni podkładu, 
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 sprawdzenie przyczepności podkładu z farb miniowych należy wykonywać zgodnie z wymaganiami 

normy państwowej. W przypadku elementów drobnowymiarowych badanie przyczepności można wyko-

nywać w sposób uproszczony, tj. przez kilkakrotne uderzenie podkładu młotkiem o masie 150 g. Podkład 

ma dostateczną-przyczepność, jeżeli po wykonaniu próby nie będzie odpadał pomimo ewentualnych 

spękań. 

 

 

6.6  Ocena jakości.  

Jeżeli wszystkie badania przewidziane dadzą wynik dodatni, wykonaną okładzinę należy uznać za zgodną z 
wymaganiami normy. W przypadku gdy jakiekolwiek sprawdzenie dało wynik ujemny, należy albo całość 

odbieranych robót okładzinowych, albo tylko ich niewłaściwie wykonaną część, uznać za niezgodną z 

wymaganiami normy i niniejszych warunków technicznych. W razie uznania całości robót za niezgodne z 

wymaganiami normy, należy ustalić, czy trzeba całkowicie lub częściowo odrzucić roboty, czy też po dokonaniu 

poprawek możliwe jest doprowadzenie ich do zgodności z wymaganiami normy, a następnie przedstawienie do 

ponownego odbioru, którego wynik jest ostateczny. 

 

6.7   Badanie gotowej okładziny 
Powinno polegać na sprawdzeniu: 

 należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie wybranych 

miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nie przyleganie okładziny do podkładu, 

 prawidłowości przebiegu spoin przez naciągnięcie  cienkiego  sznura  wzdłuż  dowolnie wybranych spoin  

poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do 1 mm (sprawdzenie za pomocą poziomnicy 

i pionu murarskiego), 

 prawidłowości  ukształtowania  powierzchni okładziny przez przyłożenie w prostopadłych do siebie 

kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m w dowolnych miejscach powierzchni okładziny i pomiar 

wielkości prześwitu za  pomocą  szczelinomierza  z  dokładnością do 1 mm, 

 wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia, a w przypadkach budzących wątpliwości 

- przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm,  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

71. Jednostka  obmiarowa 
Jednostką obmiarową dla robót malarskich są metry kwadratowe powierzchni.  

7.2. Zasada obmiaru 

Zasady przedmiarowania podane są w KNR 02-02 rozdział 15. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji 

projektowej z uwzględnieniem zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez 

Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

8.1. Roboty posadzkowe i wykładziny             

Płaci się za ustaloną ilość m2 wykonanej okładziny ścian która obejmuje: 

-   przygotowanie stanowiska roboczego, 

-   dostarczenie materiałów i sprzętu, 
-   obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

-   oczyszczenie podkładu, ; 

-   wykonanie robót malarskich, 

-   oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

-   likwidacja stanowiska roboczego. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

8.1 Normy  
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbaniemulsyjnymi 

PN-69/B-40285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych 

PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań 

PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczanie trwałości na światło 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań 

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne 

wytyczne 

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 

BN-75/6113-1,6  Farba chlorokauczukowa do gruntowania 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

B –5  Roboty ślusarskie kod  CPV  45421160-3 

 

1.WSTĘP  

1.1.Przedmiot ST  

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ślusarskich 

polegających na wykonaniu balustrady schodowej ze stali nierdzewnej. 

1.2 Zakres stosowania ST  

Specyfikacja Techniczna jest 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 robót ślusarskich w zakresie montażu balustrad ze stali nierdzewnej wynikających z zakresu prac 

przewidzianych w projekcie budowlanym obiektu. Obejmują prace związane z dostawą materiałów, 

wykonawstwem, oraz wykończeniem i odbiorami robót.  

1.3.Zakres robót objętych ST  

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

robót określonych w pkt.1.1 związanych z dostawą i montażem ślusarki.  

Zakres prac obejmuje:  

- wykonanie w wytwórni i zabezpieczenie antykorozyjne oraz dostarczenie na plac budowy wszystkich 

niezbędnych materiałów,  

- wewnętrzny transport materiałów i narzędzi,  

- przygotowanie wszystkich materiałów i narzędzi , oraz sprzętu zgodnie z ich instrukcją technologiczną,  

- montaż elementów i konstrukcji,  

- ochrona powierzchni w sąsiedztwie robót przed zabrudzeniem lub zniszczeniem,  

- uzupełnienie zabezpieczenia antykorozyjnego w miejscach połączeń i ewentualnie w miejscach uszkodzeń,  

- uprzątnięcie terenu robót i unieszkodliwienie odpadów,  

- udział w czynnościach odbiorowych  

1.4.Określenia podstawowe  

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z określeniami podanymi w OST oraz z PN-ISO 7607-1 

„Budownictwo. Terminy ogólne”, PN-ISO 7607-2 „Budownictwo. Terminy stosowane w umowach”, a także w 

przywołanych normach przedmiotowych.  

1.5.Wymagania dotyczące robót  

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót i zastosowanych materiałów oraz ich zgodność z  

dokumentacja projektową, ST.  

 

2. MATERIAŁY  

Balustrady schodowe  ze stali nierdzewnej  

Balustrady ze stali kształtowej na balustradę  ze stali nierdzewnej  o wys. 1,10 m 
 z rur  o średnicy min 42,4 mm  słupki i poręcze 

 wypełnienie poziome dwoma rurkami o średnicy 30 mm 

 wypełnienie pionowe z pręta o średnicy 12 mm   

 mocowanie elementami systemowymi na stopniach z maskownicą ozdobną 

- zakończenie  wykonane łukiem  min 20-30 cm  zaślepionym  zaślepką otworu słupka  i rur  ze stali nierdzewnej  

- skręty łuki kątowe  – połączenia  na biegach  miedzy piętrowych łukowe 

Uwaga : Profil balustrady dostosować do istniejących  balustrad ze stali nierdzewnej  
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3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w OST. Roboty można wykonywać przy użyciu 

dowolnego sprzętu nie wpływającego niekorzystnie na jakość wbudowywanych materiałów; wiertarka, młotek, 

poziomica, kombinerki, klucz nastawny, śrubokręty, przecinarka do rur, klucz nasadowy itp. Zastosowany sprzęt 

winien spełniać wszystkie wymagania BHP i posiadać instrukcje obsługi.  

4. TRANSPORT  

Ogólne wymagania dotyczące stosowania sprzętu podano w OST.  

Ślusarka winna być przewożona specjalistycznymi środkami transportu przystosowanymi do jej przewożenia, nie 

wpływającymi niekorzystnie na właściwości przewożonych materiałów. W czasie transportu na miejsce 

wbudowania musi być zabezpieczona przed uszkodzeniami jej powierzchni (zadrapania, wgniecenia itp.). Podczas 

transportu należy zwrócić szczególną uwagę na zabezpieczenie go przed uszkodzeniami mechanicznymi.  

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

 

5.1. Balustrada klatki schodowej 

Wszystkie stalowe elementy ślusarsko-kowalskie winny zostać wykonane zgodnie z rysunkami budowlano-

wykonawczymi lub wytycznymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Przed rozpoczęciem montażu należy 

sprawdzić jakość i kompletność elementów przeznaczonych do montażu.  

Wszystkie materiały hutnicze przewidziane do wykonania elementów ślusarsko-kowalskich winny być 

oczyszczone ze smaru, brudu, rdzy itp. Czynności takie jak cięcie, prostowanie, gięcie, wykonywanie otworów 

powinno odbywać się zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami i nie powinno powodować deformacji lub 

uszkodzeń materiału. Cięcie mechaniczne powinno być wykonane tak, by powierzchni i krawędzie uzyskanych 

elementów były proste, czyste i bez zadziorów. Odchyłki wymiarowe dla elementów do 2m w przypadku nie 

podania ich w dokumentacji technicznej winny wynosić ±2mm.  

Wygięte elementy stalowe nie powinny wykazywać pęknięć i rozwarstwień, zmian w przekroju materiału 

i wgłębień.  

Powierzchnie części łączonych powinny być oczyszczone , usunięte zagięcia, zadziory po cięciu. Krawędzie i 

brzegi przygotowane do spawania powinny być oczyszczone do czystego metalu i suche. Krawędzie spawanych 

elementów winny być przygotowane do spawania zgodnie z wymaganiami przedmiotowych norm. Złącza 

spawane nie powinny wykazywać następujących wad: pęcherzy, wytrąceń, przyklejeń, niewłaściwego przetopu, 

pęknięć, niewłaściwego kształtu złącza. Elementy nie powinny ulegać odkształeceniom wskutek wadliwego 

wykonania spawania.  

Po wykonaniu wszystkich stalowych elementów należy oczyścić usuwając pęknięcia, ubytki, ślady korozji, 

złuszczenia powłok malarskich itp., a nastę0pnie zabezpieczyć antykorozyjnie powierzchnie podkładem 

antykorozyjnym do gruntowania pod farbę chlorokauczukową oraz wykonać właściwą powłokę malarską ( farba 

chlorokauczukowa do zabezpieczeń antykorozyjnych). 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Kontrola jakości wykonania robót polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Zamawiającego.  

Kontroli jakości podlega:  

- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów na podstawie dowodów dostawy : zaświadczenia producenta o 

jakości lub oznaczenia znakiem kontroli jakości na opakowaniu materiału, i świadectw jakości lub atestów 

producentów oraz oględzin wizualnych,  

- sprawdzenie gotowych elementów :  

- sprawdzenie wymiarów wyrobów,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonanych połączeń konstrukcyjnych,  

- sprawdzenie jakości wykończenia powierzchni wyrobów,  

- sprawdzenie zabezpieczenia powierzchni przed korozją,  

- sprawdzenie jakości wykonanych robót (wbudowania):  
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- sprawdzenie stanu i wyglądu elementów pod względem równości, odchylenia od pionu i poziomu zamontowanej 

ślusarki wg PN-80/M-02138,  

- poprawność mocowań ślusarki ; rozmieszczenie miejsc i sposobu zamocowania,  

- roboty wykończeniowe wykonanych robót: stan i wygląd wbudowanych elementów , estetyka wykonanych 

robót.  

Jeśli wszystkie wykonane badania dadzą wynik pozytywny , to roboty należy uznać za wykonane prawidłowo i 

zgodnie z wymaganiami normy. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z wymagań, zostanie określony 

rodzaj prac i materiałów oraz sposób doprowadzenia do zgodności robót murowych z wymaganiami, a następnie 

zostanie dokonana ponowna kontrola wykonanych robót.  

 

7. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-450.0.0.00 „Wymagania ogólne”.  

7.2 Jednostka obmiarowa  

Jednostką obmiaru jest :  

 - mb – płaskowniki 

Jednostka obmiarową dla pozostałych robót jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji 

kosztorysowej.  

7.3. Szczegółowe zasady obmiaru podane są w katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót 

objętych niniejsza specyfikacją np. KNR, KNRR itp.  

 

8. ODBIÓR ROBÓT  

Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne”.  

Roboty winny być zgodne z Dokumentacja projektową , ST oraz pisemnymi poleceniami Zamawiającego.  

Odbiór robót obejmuje:  

- odbiór jakościowy zastosowanych materiałów,  

- sprawdzenie zgodności zastosowanych materiałów z dokumentacją  

- sprawdzenie prawidłowość wykonania robót zgodnie z zakresem określonym w pkt.6  

- sprawdzenie wymiarów ; pomiarów dokonuje się dokładnością do 1mm,  

Roboty ślusarskie będą odebrane jeśli wszystkie wyniki badań kontrolnych będą pozytywne.  

Do odbioru końcowego robót Wykonawca winien dostarczyć:  

- zgłoszenie do odbioru końcowego robót,  

- protokoły odbiorów częściowych lub Dziennik budowy z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót,  

- dokumenty poświadczające użycie materiałów dopuszczonych do obrotu w budownictwie (atesty, deklaracje 

zgodności, dopuszczenia itd.),  

Wykonawca jest zobowiązany do uczestniczenia w czynnościach odbiorowych.  

Komisja odbiorowa w toku czynności odbiorowych :  

- przeprowadzi oględziny wykonanych robót z punktu widzenia zgodności z dokumentacją użytych materiałów, 

sposobów i jakości ich montażu, oraz zgodności z umową, ST i obowiązującymi normami i pozostałymi 

przepisami, 

- zbada wyniki przeprowadzonych badań,  

- sporządzi protokół odbioru końcowego robót .  

Komisja przerwie prace odbiorowe gdy:  

- prace zostały wykonane niezgodnie z umową,  

- przedłożona dokumentacja powykonawcza jest niekompletna,  

- roboty nie zostały zakończone,  

- wykonane roboty wykazują poważne wady, wymagające dużych przeróbek lub ze względu na swoje wady nie 

nadaje się do bezpiecznego lub poprawnego użytkowania.  

Sporządzony protokół odbiorczy zawierać będzie :  

- ocenę wyników wykonanych badań,  

- potwierdzenie otrzymania dokumentacji powykonawczej,  

- stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót z zamówieniem,  

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości, sposobu i terminu ich usunięcia,  

- wynik odbioru - a w przypadku odmowy odbioru, w protokole należy zamieścić uzasadnienie decyzji komisji.  
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Czynność odbioru ( bez względu na wynik ) należy odnotować w Dzienniku Budowy.  

Protokół winien zostać podpisany przez Inspektora Nadzoru oraz przez przedstawiciela Wykonawcy.  

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych. Roboty wykonane niezgodnie z 

wymaganiami mogą być odebrane – z jednoczesnym obniżeniem ich ceny, pod warunkiem, że odstępstwa nie 

obniżają właściwości użytkowych i komfortu ich użytkowania. W przeciwnym wypadku należy je poprawić i 

przedstawić do ponownego odbioru. W ramach odbioru końcowego komisja dokona sprawdzenia, czy w czasie 

pomiędzy odbiorami jakiekolwiek elementy robót nie uległy destrukcji .  

Po zgłoszeniu przez wykonawcę usunięcia wad wymienionych w protokole, zamawiający dokonuje komisyjnego 

sprawdzenia robót, potwierdzając fakt usunięcia usterek oddzielnym protokołem oraz równoczesnym wpisem do 

Dziennika Budowy.  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  

Podstawą płatności jest cena skalkulowana przez Wykonawcę i zaoferowana Zamawiającemu w ofercie 

przetargowej. Cena uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania i obejmuje:  

- zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  

- zakup i dostarczenie na plac budowy wszystkich niezbędnych materiałów,  

- wykonanie , utrzymanie i rozebranie niezbędnych rusztowań i pomostów,  

- montaż ślusarki,  

- uprzątnięcie stanowisk pracy,  

- wykonanie wszystkich niezbędnych pomiarów i sprawdzeń,  

- unieszkodliwienie odpadów,  

- oznakowanie miejsca robót i jego utrzymanie.  

Cena uwzględnia również :  

- nieuniknione odpady, ubytki i straty materiałowe ,  

- ilości materiałów potrzebnych do wykonania niezbędnych poprawek w toku prowadzenia robót,  

- postoje sprzętu spowodowane procesem technologicznym oraz wynikłe z przestawiania sprzętu,  

- przerwy wywołane warunkami atmosferycznymi.  

Płatności będą realizowane zgodnie z ceną ofertową w oparciu o protokoły odbioru zgodne zapisami we wzorze 

umowy.  

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE.  

10.1 Normy  

PN-EN 14963 Pokrycia dachowe. Podnoszone ciągłe naświetla z tworzywa. Klasyfikacja, wymagania, metody 

badań.  

PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich. Cześć 4; Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.  

PN-80/M-02138 Tolerancje kształtu i położenia. Wartości.  

PN-B-06200 Konstrukcje stalowe w budownictwie. Warunki wykonania i odbioru.  

PN-ISO 3545-1 Rury stalowe i kształtki. Symbole stosowane w specyfikacjach technicznych. Rury stalowe i 

kształtki rurowe o przekroju okrągłym.  

PN-EN ISO 898-1 Właściwości mechaniczne części złącznych wykonanych ze stali węglowej oraz stopowej  

PN-EN 10204 Wyroby metalowe. Rodzaje dokumentów kontroli.  

PN-EN 10223-2 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Siatka z drutu stalowego o oczkach sześciokątnych 

przeznaczona do rolnictwa, do celów izolacyjnych i na ogrodzenia.  

PN-EN 10223-5 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia. Cz.5: Siatka ogrodzeniowa z drutu stalowego z 

połączeniami przeplatanymi i wiązanymi.  

PN-70/H-97051 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali , staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne 

wytyczne.  

PN-70/H-97050 Ochrona przed korozją. Wzorce jakości przygotowania powierzchni stali do malowania.  

PN-70/H-97052 Ochrona przed korozją. Ocena przygotowania powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania.  

PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją . Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne.  

PN-85/B-01805 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Ogólne zasady ochrony.  

PN-C-81911 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.  

PN-C-81916 Farby epoksydowe grubopowłokowe.  



 

43 

 

PN-C-81917 Farby epoksydowe do gruntowania do czasowej ochrony.  

PN-EN ISO 12944-1 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich . Część 1; Ogólne wprowadzenie.  

PN-EN ISO 12944-4 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich . Część 4: Rodzaje powierzchni i sposoby przygotowania powierzchni.  

PN-EN ISO 12944-5 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich . Część 5: Ochronne systemy malarskie.  

PN-EN ISO 12944-7 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za pomocą ochronnych 

systemów malarskich . Część 7: Wykonywanie i nadzór prac malarskich.  

PN-EN ISO 1518 Farby i lakiery. Próba zarysowania.  

PN-EN ISO 2810 Farby i lakiery. Badanie powłok w naturalnych warunkach atmosferycznych. Ekspozycja i 

ocena.  

PN-EN ISO 2808 Farby i lakiery. Oznaczenie grubości powłoki.  

PN-EN ISO 3668 Farby i Lakiery. Porównanie barwy farb.  

PN-EN ISO 11998 Farby i lakiery. Oznaczenie odporności powłok na szorowanie na mokro i podatność na 

czyszczenie.  

PN-EN 29117 Farby i lakiery. Oznaczenie stanu całkowitego wyschnięcia i czasu całkowitego wyschnięcia.  

PN-EN 12206-1Farby i lakiery. Powłoki na aluminium i stopach aluminium dla budownictwa. Część 1: Powłoki z 

farb proszkowych.  

 

10.2 Inne  

- Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlano – Montażowych  

- Instrukcja ITB nr 334/96 Ocieplanie ścian zewnętrznych budynków metodą lekką.  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych ( Dz.U.2003.47.401),  

- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 w sprawie przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy ( tekst. jedn. Dz.U.2003.169.1650 )  

- Rozporządzenie Ministra Pracy Ministra Polityki Społecznej z dnia 14.03.2000 w sprawie bezpieczeństwa 

Ministra higieny pracy przy ręcznych pracach transportowych (Dz.U.2000.26.313 )  

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (Dz.U.2004.92.881)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobów deklarowania zgodności 

wyrobów budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2004.198.2041 )  

- Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej z dnia 24 sierpnia 2004 w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy o systemie oceny zgodności (Dz.U.2004.204.2087)  

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemów oceny zgodności, wymagań 

, jakie powinny spełniać notyfikowane jednostki uczestniczące w ocenie zgodności oraz sposobu oznaczenia 

wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz.U.2004.195.2011)  
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

B –6  Roboty tynkarskie i gipsowe kod  CPV  45410000-4 

 

1. Wstęp 

1.1 Przedmiot opracowania 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru tynków 

zwykłych wewnętrznych oraz gładzi gipsowych 

1.2 Zakres robót objętych 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie 

tynków zewnętrznych i wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

• tynki wewnętrzne – cementowo-wapienne 

• gładzie gipsowe 

1.3 Określenia podstawowe 
Tynk- warstwa zaprawy murarskiej pokrywająca lub kształtująca powierzchnię elementów budowli (głównie ścian 

i stropów), wykonywana w celu zabezpieczenia przed szkodliwym działaniem czynników zewnętrznych oraz 

nadaniu powierzchni estetycznego wyglądu 

 

2. Materiały 
Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

ST i poleceniami Inspektora nadzoru.  

Zaprawy do wykonania tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-90/B-14501 

„Zaprawy budowlane zwykłe" lub aprobatom technicznym. 

 

2.1 Woda 

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-

88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw". Bez badań laboratoryjnych można stosować 

wodociągową wodę pitną. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających tłuszcze 
organiczne, oleje i muł. 

2.2 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, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

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

Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich - 

średnioziarnisty odmiany 2. 

Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 

2.3 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane 
zwykłe". 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 

25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w przypadku użycia cementu hutniczego temperatura 

otoczenia w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. W przypadku konieczności 

uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu można stosować cement portlandzki biały lub dodawać 

barwniki mineralne. 

Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających, odpowiadających 

wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od 

rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego 

można przyjmować wg tablicy 1. 

2.4. Gładź gipsowa 

Gips szpachlowy do wykonywania gładzi gipsowych powinien odpowiadać wymaganiom aktualnej normy 

państwowej i spełniać w szczególności następujące wymagania: 

- Wytrzymałość na ściskanie (po 7 dniach twardnienia i wysuszenia do stałej masy) – nie mniej niż 5 MPa 
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- Odsiew na sicie o boku oczka kwadratowego 0,2 mm nie więcej niż 2% masy spoiwa, a odsiew na sicie 1,0 mm 

– 0% 

- Początek wiązania po 30-60 min. 

- Ilość wody odciągniętej z zaczynu w ilości zawartej w pierścieniu przyrządu Vicata – nie więcej niż 0,5 g 

- Gips szpachlowy w ciągu 90 dni od daty wysyłki nie powinien wykazywać odchyleń od wymagań normy 

 

2.4. Emulsja do gruntowania  

Emulsja powinna być jest impregnatem przeznaczonym do gruntowania i wzmacniania wszystkich nasiąkliwych, 

nadmiernie chłonnych i osłabionych podłoży, 
w tym wykonanych z betonu, gazobetonu, płyt cementowych, gipsowych i gipsowo-kartonowych, tynków 

gipsowych, cementowych i cementowo-wapiennych. 

Emulsja powinna być doskonałym środkiem do przygotowania podłoża przed wykonaniem tynku, posadzki, 

podkładu podłogowego, gładzi szpachlowej, itp. 

Emulsja powinna być impregnatem do gruntowania produkowanym jako gotowa do użycia wodna dyspersja 

najwyższej jakości żywicy akrylowej. Emulsja powinna wnikać silnie w głąb podłoża, powodując jego 

wzmocnienie i ujednorodnienie parametrów całej gruntowanej powierzchni. Emulsja winna regulować proces 

chłonności podłoża i zapobiegać odciąganiu nadmiernej ilości wody z wykonywanych na nim warstw, np. gładzi 

szpachlowych. 

Emulsja powinna poprawiać warunki wiązania zapraw i przyczyniać się do osiągnięcia przez nie zakładanych 

parametrów technicznych, w tym przyczepności. 
Parametry techniczne emulsji: 

· użytkowanie powierzchni: po 24 godzinach 

· gęstość emulsji: 1,0 g/cm3 

 

3.   SPRZĘT 

3.1 Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 

Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania z 

następującego sprzętu: 

- mieszarki do zapraw, 

- betoniarki wolnospadowej, 

 

4.   TRANSPORT • 

4.1 Transport materiałów 

Transport cementu i wapna suchogaszonego powinien odbywać się zgodnie z normą BN-88/6731-08. Cement i 
wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno suchogaszone 

workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób zabezpieczone przed 

zawilgoceniem. 

Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 

Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed 

zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym 

zawilgoceniem. 

 

5.   WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Warunki przystąpienia do robót 

 Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty 
stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice 

drzwiowe i okienne. 

 Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 

4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

 Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. 

 W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 

zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 

obniżonych temperatur". 

 Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 

nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

 W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. 

w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

 

5.2 Wykonywanie tynków cementowo-wapiennych 
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Przygotowanie podłoża: Podłoża tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100p. 

3.3.2.Spoiny w murach ceglanych 

 W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 

licach na głębokości 5-10 mm. 

 Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy 

i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub 

wypełniając je lampą benzynową. 

 Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

 

Przy wykonywaniu tynków zwykłych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100p. 3.3.1. 

Sposoby wykonania tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych powinny być zgodne z danymi określonymi w 

tabl. 4 normy PN-70/B-10100. Grubości tynków zwykłych w zależności od ich kategorii oraz od rodzaju podłoża 

lub podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100. Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian 

powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób standardowy. 

Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych. Tynk trójwarstwowy powinien się składać z 

obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa 

gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Do wykonania tynków należy stosować zaprawy 

cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na zawilgocenie - w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie 
oraz w tynkach zewnętrznych - w proporcji 1:1:2. 

 

5.4. Wykonywanie gładzi 

5.4.1 Grunt 

Przygotowanie podłoża: Podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku. 

Wszystkie luźne, niezwiązane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji usunąć. 

Przygotowanie emulsji: Preparat produkowany jest jako emulsja gotowa do bezpośredniego użycia. Nie wolno jej 

łączyć z innymi materiałami ani zagęszczać, dopuszczone jest rozcieńczanie w proporcji 1:1. 

Gruntowanie: Emulsje najlepiej nanosić na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub 

pędzlem, jako cienka i równomierna warstwę. Do pierwszego gruntowania bardzo chłonnych i słabych podłoży 

można zastosować emulsje rozcieńczona czysta woda w proporcji 1:1. Po wyschnięciu pierwszej warstwy, 

gruntowanie należy powtórzyć emulsja bez rozcieńczenia. 

Użytkowanie powierzchni: Malowanie, tapetowanie, przyklejanie płytek itp. należy rozpocząć po wyschnięciu 
emulsji, czyli po ok. 2 godzinach od jej nałożenia. 

5.4.2 Gładzie gipsowe 

Szpachlowanie ścian ma na celu poprawienie ich właściwości estetycznych oraz technicznych. Do wykonania tych 

czynności używa się szpachli gipsowych lub akrylowych. Przed przystąpieniem do szpachlowania należy 

odpowiednio przygotować podłoże. Starą farbę bez względu na jej rodzaj  należy usunąć do struktury surowego 

tynku. Podłoże kruche, pylące, bardzo chłonne należy zagruntować odpowiednim mleczkiem gruntującym, rysy i 

pęknięcia należy pogłębić i poszerzyć. Miejsca te wzmacnia się wtapiając siatkę z włókna szklanego zaprawą 

gipsową. Tak przygotowane podłoże możemy szpachlować wcześniej wybraną szpachlą. Dla uzyskania gładkiej 

powierzchni ściany używamy siatek ściernych lub specjalnego papieru ściernego o numeracji od 100 do 150. Do 

ostatecznego wygładzenia powierzchni ściany można zastosować szpachle akrylowe. Są to gotowe masy 

szpachlowe, które nakłada się cienka warstwa o grubości ok. 1 mm. 

Masę stosować przy temperaturze podłoża minimum +5°C. 
Podczas wykonywania gładzi zaprawę naciąga się równomiernie za pomocą nierdzewnej pacy na grubość od 0 do 

3 mm, silnie dociskając do podłoża. Na ścianę nakłada się masę pasami w kierunku od podłogi do sufitu 

wykonując ruch pacą od dołu ku górze, zaś na sufit pasami w kierunku od okna w głąb pomieszczenia ciągnąć 

pacę w kierunku do siebie. Powstałe niedokładności ponownie zaszpachlować i po wyschnięciu przeszlifować. 

Podczas wysychania należy unikać bezpośredniego  

nasłonecznienia i przeciągów oraz zapewnić właściwą wentylację i przewietrzenie pomieszczeń. Przed 

przystąpieniem do wykonywania powłoki malarskiej należy zastosować odpowiedni środek gruntujący. 

5.5.   WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT  

5.5.1 Podstawa odbioru robót tynkarskich 
1. Podstawę dla odbioru robót tynkarskich powinny stanowić następujące dokumenty: 

a)   dokumentacja techniczna  

b)   dziennik budowy, 

c)   zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez producentów, 
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d)  protokóły odbioru poszczególnych etapów robót szczególnie zanikających, jeżeli odbiory te nie były 

odnotowywane w dzienniku robót, 

e)  protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f)  wyniki badań laboratoryjnych materiałów i wyrobów, jeśli takie zalecił Inspektor nadzoru, 

g)   ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 

Odbiór, gotowych tynków gipsowych powinien być dokonywany nie wcześniej niż po 7 dniach po ich wykonaniu. 

 

5.5.2 Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 

5.5.3 Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 

konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe". 

Wyniki badań materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 

Inspektora nadzoru. 

5.5.4 Badania w czasie odbioru robót 

Badania tynków zwykłych powinny być przeprowadzane w sposób podany w normie PN-70/B-10100 p. 4.3. i 

powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 

 zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 

 jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 

 prawidłowości przygotowania podłoży, 

 mrozoodporności tynków zewnętrznych, 

 przyczepności tynków do podłoża, 

 grubości tynku, 

 wyglądu powierzchni tynku, 

 prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 

 wykończenie tynku na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych. 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 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, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie 

pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. W takim przypadku 

należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

-   tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 

- jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć tynk do 

niższej kategorii. 

Wprzypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty tynkowe 

 

5.5.5 Odbiór tynków 

Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwu-ścienne powinny być zgodne z 

dokumentacją projektową. 

Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą być 
większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej dwumetrowej łaty.  

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

-   pionowego - nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 

-   poziomego - nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej powierzchni 

między przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 

Niedopuszczalne są następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających 

z podłoża, pilśni itp., 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

 Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 

 ocenę wyników badań, 

 wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 

 stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 

5.7 Warunki odbioru narożników aluminiowych 
Warunki odbioru narożników aluminiowych należy przyjąć takie same jak dla tynków.  
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6.  KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. Tynki zwykłe ze 

względu na miejsce stosowania, rodzaj podłoża, rodzaj zapraw, liczbę warstw i technikę wykonania powinny 

odpowiadać normie PN-70/B-101000. Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być 

zakończone wszystkie roboty podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i 

okienne. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, ze w ciągu doby nie 

nastąpi spadek poniżej 0°C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 

odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano montażowych 
w okresie obniżonych temperatur”.  

 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkarskich  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania wszystkich materiałów przeznaczonych do 

robót tynkarskich i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi nadzoru do akceptacji.  

 

6.3. Badania w czasie robót  

Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki i 

konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501”Zaprawy budowlane zwykłe”. Wyniki badań materiałów 

i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane przez Inspektora budowy.  

 

6.4. Badania w czasie wykonywania robót  

Badania tynków powinny być przeprowadzane w sposób umożliwiający ocenę wszystkich wymagań a w 

szczególności:  

− zgodności z dokumentacją projektową i zmianami w dokumentacji powykonawczej,  

− jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,  

− prawidłowości przygotowania podłoży, Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku szkoły  

– na przedszkole SST 453-3 120 − przyczepności tynków do podłoża,  

− grubości tynków, − wyglądu powierzchni tynków,  

− prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynków.  

− wykończenie tynków na narożach, stykach i szczelinach dylatacyjnych 

 

7.   OBMIAR ROBÓT  

7.1 Jednostka i zasady obmiarowania 

Powierzchnię 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. Powierzchnię pilastrów i 

słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 

Powierzchnię tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych 

na płaszczyznę poziomą. 

Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie surowym. 

Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek kamiennych, kratek, 

drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 

Ilość tynków w m określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Podłoże powinno 

być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od 

jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

 

8.2. Odbiór tynków 

8.2.1. Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być zgodne 

z dokumentacją techniczną. 

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej – 
nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej 2 m. 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

pionowego – nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 

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

przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
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8.2.3. Niedopuszczalne są następujące wady: 

 wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli przenikających 

z podłoża, pilśni itp., 

 trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 

przyczepności tynku do podłoża. 

 

9.    PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego, 

 przygotowanie zaprawy, 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi, 

 ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4 m, 

 przygotowanie podłoża, 

 umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 

 osiatkowanie bruzd, 

 obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 

 wykonanie tynków, 

 reperacja tynków po dziurach i hakach, 

 oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 

 likwidację stanowiska roboczego. 

 

10.   PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1 Normy 

PN-85/B-04500       Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

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

PN-88/B-32250       Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 

PN-B-30020.-1999   Wapno. 

PN-79/B-06711        Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 

PN-90/B-14501        Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701 ;1997   Cementy powszechnego użytku. 

PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 

zapewnienia jakości i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 

 

10.2 Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B - Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 „Tynki", 

wydanie ITB — 2003 rok. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
B – 7 Stolarka okienna i drzwiowa kod  CPV  45421160-3 

 
1. WSTĘP 

Przedmiot opracowania 
Przedmiotem opracowania są warunki techniczne wykonywania i odbioru stolarki budowlanej drzwiowej wraz z 
oszkleniem oraz osadzenie ich we właściwym miejscu. 

Zakres stosowania 

Warunki techniczne mają zastosowanie wykonania i wbudowania stolarki drzwiowej wewnętrznej. 

 

2.   MATERIAŁY 

2.1. Stolarka drzwiowa 

Stolarka drzwiowa wewnętrzna (drzwi akustyczne) 

Stolarka wewnętrzna do poszczególnych pomieszczeń drewniana np. system Porta pełne z linii Classic lub 

równoważne.  

Drzwi o parametrach porównywalnych, nie gorszych niż określone poniżej: 
-wypełnienie płyta wiórowa otworowa lub HDF, ramę skrzydła wykonano z tarcicy drewna egzotycznego 

-mocowanie – trzy zawiasy wzmocnione ze stali nierdzewnej 

- drzwi do łazienek, WC, pomieszczeń gospodarczych z otworami lub nacięciami wentylacyjnymi.  

 -okleina CPL min. 0,7mm imitująca drewno, okleina HPL (sanitariaty) 

-wykończenie skrzydła – frezowane, 

-wysokość – 215cm, 

-ościeżnica – stalowa regulowana, malowana proszkowo 

-zamek z wkładką patentową kl. „C”, 

- klamki ze stali nierdzewnej 

- chromowane okucia i odbojnik 

-klasa akustyczna drzwi z ościeżnicą – Rw=27 dB. 

 

2.2  Okucia budowlane 
Każdy wyrób stolarki budowlanej powinien być wyposażony w okucia zamykające, łączące, zabezpieczające i 

uchwytowo-osłonowe. 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych, a w przypadku braku takich norm - 

wymaganiom określonym w świadectwie   ITB   dopuszczającym do stosowania wyroby  stolarki budowlanej 

wyposażone  w okucie, na które nie została ustanowiona norma. 

Okucia stalowe powinny być zabezpieczone fabrycznie trwałymi powłokami antykorozyjnymi. Okucia nie 

zabezpieczone należy, przed ich zamocowaniem, pokryć minią ołowianą lub farbą ftalową, przeciwrdzewną. 

 

3.   SPRZĘT 

3.1 Sprzęt do wykonywania robót 
Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na 

jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska. 

 

4.  TRANSPORT 
Do transportu materiałów stosować następujące sprawne technicznie środki transportu: 

-samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton. 

5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1Wbudowywanie ościeżnic drzwi i okien w mury  
Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymaganiami wykonywania robót murowych. Odległości 

między punktami mocowania  ościeżnicy  nie  powinny  być  większe  niż 75 cm, a maksymalne odległości od 

naroży ościeżnicy - nie większe niż 30 cm. 

Ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków osadzanych w 
murze, albo przybijać do klocków drewnianych osadzonych uprzednio w ościeżu. Klocki o kształcie ściętego 

ostrosłupa (zapewniającym dobre utwierdzenie w ościeżu) należy wykonać z łat o przekroju co najmniej 6x10 

cm i przed osadzeniem zabezpieczyć przed korozją biologiczną. Ościeżnice powinny mieć również 

zabezpieczone przed korozją biologiczną powierzchnie od strony muru. 

Szczeliny  powstałe  pomiędzy  ościeżem i ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy w ściany zewnętrzne należy 

wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Kontrola jakości wykonanych robót 

Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzaniu przez inspektora nadzoru na bieżąco, w miarę 

postępu robót, jakości używanych przez Wykonawcę materiałów zgodności wykonywanych robót z wymaganiami 

ST. W szczególności obejmują: 

- prawidłowość, bezpieczeństwo prowadzonych robót. 

- zgodność robót z ustaleniami przetargowymi 

6.2. Wymagania szczegółowe 

W szczególności obejmują: 

- badanie dostaw materiałów, 

- sprawdzanie dokumentów dopuszczenia materiałów do stosowania, 

- kontrolę prawidłowości wykonania robót 

- kontrolę poprawności i jakości wykonania, 

- ocenę estetyki wykonanych robót. 

Kontrola jakości robót obejmuje następujące badania: 

- sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną 

- sprawdzenie materiałów 

- sprawdzenie wypoziomowania stolarki 
- sprawdzenie trwałości połączeń 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania 

Obmiar robót polega na określeniu faktycznego zakresu wykonanych robót oraz podaniu rzeczywistych ilości 

użytych materiałów. Obmiar robót obejmuje roboty objęte umową oraz ewentualne dodatkowe roboty 

nieprzewidziane, których konieczność wykonania uzgodnione będzie w trakcie trwania robót, pomiędzy 

Wykonawcą, a inspektorem nadzoru. 

7.1.1. Jednostka i zasady obmiarowania: 

Jednostką obmiaru jest jednostka miary podana w przedmiarze robót dla danej pozycji kosztorysowej.  

7.1.2. Szczegółowe zasady obmiaru podane są katalogach określających jednostkowe nakłady rzeczowe dla robót 
objętych niniejszą specyfikacją np. KNR lub KNNR 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór robót 

Na podstawie wyników badań należy sporządzić protokóły odbioru robót końcowych. Jeżeli wszystkie badania 

dały wyniki dodatnie, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami. Jeżeli choć jedno badanie dało 

wynik ujemny, wykonane roboty należy uznać za niezgodne z wymaganiami norm kontraktu. W takiej sytuacji 

wykonawca obowiązany jest doprowadzić roboty do zgodności z normą i przedstawić je do ponownego odbioru. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Zasady rozliczania płatności 

Płatność na zasadach obowiązujących w kontrakcie i harmonogramie rzeczowo-finansowym określonym w 

umowie, 
Przyjęte pozycje kosztorysowe obejmują wszelkie roboty niezbędne do wykonania, w celu osiągnięcia zakładanej 

Kontraktem jakości danego elementu oraz w celu osiągnięcia zakładanej Kontraktem korzyści, uwzględniając 

wszelkie roboty wynikające z wiedzy technicznej oraz technologii. 

Cena robót obejmuje koszty wykonanie wszystkich czynności technologicznych oraz koszty użytych wszystkich 

potrzebnych materiałów sprzętu pomocniczego jak również koszty: 

- roboty przygotowawcze, pomiary, transport poziomy i pionowy materiałów z rozebranych elementów, 

- układanie, segregowanie materiałów rozbiórkowych na placu budowy, 

- koszty zatrudnienia robotników i pracowników nadzoru na budowie,  

- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót, koszty naprawienia uszkodzeń powstałych w czasie 

wykonywania robót, zawinionych przez wykonawców, utrzymania czystości i porządku stanowisk roboczych,  

- czynności związanych z likwidacją stanowisk roboczych, 
- koszty składowania gruzu na wysypisku, 

- koszty opracowania projektu i harmonogramu rozbiórek wraz z kosztami koniecznych uzgodnień i pozwoleń, 

- związane z zapewnieniem bezpieczeństwa i higieny pracy na budowie. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-EN 78:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania badań. 
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PN-EN 78/Ak:1993 Metody badań okien. Forma sprawozdania badań. 

PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

PN-88/B-1 0085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 

Bl 4/92 poz. 18 

PN-88/B-1 0085 Zmiana 2. 

PN-B-06200: 1997 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania odbioru. Wymagania podstawowe. 

PN-63/B-06201 Konstrukcje stalowe z cienkościennych kształtowników 

profilowanych na zimno. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
PN-71JH-97053 Ochrona przed korozją. Matowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne 

PN-B-94025: 1998 Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wierzchnie z klameczką. 

PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki łożyskowe, podkładki i 

nakrętki kołpakowe. 

PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział 

PN-75/B-96000 Tarcica iglasta 

BN-70/5028-22    Gwoździe stolarskie. Wymiary 

BN-80/6112-28   Kit miniowy 

BN-75/6753-02   Kit budowlany trwale plastyczny 

BN-83/6821-01  Szkło płaskie okienne pochłaniające promienie podczerwone 
BN-75/6821-02   Szkło budowlane. Szyby zespolone 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 

Warszawa 1989-1990. 

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2003. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
B – 8  Kładzenie i wykładanie podłóg kod  CPV  45432100-5 

 
 

1.0 Wstęp 

1.1 Przedmiot specyfikacji 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót posadzek 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót 

wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją  

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

posadzek: 

- warstwy wyrównawcze pod posadzki (samopoziomujące masy szpachlowe) z zagruntowaniem podłoża emulsją 

gruntującą. 

- wykładzina zgrzewana antypoślizgowa winylowa  z wykonaniem cokołów z materiału użytego na posadzkę i 
wyrobieniem narożników. 

 

2. Materiały 

2.1 Masa samopoziomująca 

Samopoziomująca masa szpachlowa – gotowa sucha mieszanka specjalnych cementów, wypełniaczy i 

modyfikatorów np. Terplan lub równoważny. 

Stosować zaprawę samopoziomującą o przyczepności do podłoża nie mniejszej niż 2 MPa , kompatybilną z 

pozostałymi produktami (np. klejem). 

2.2 Środek gruntujący 

Impregnat przeznaczony do gruntowania i wzmacniania podłoża cementowego, zapobiegający tworzeniu się 

pęcherzy na warstwie wylewki oraz zapobiegając zbyt szybkiemu odciąganiu z niej wody przez nadmiernie 
chłonne podłoże np. Atlas Uni-Grunt Plus lub równoważny. 

2.3 Wykładzina PCV 

Wykładzina rulonowa winylowa, homogeniczna, trudnościeralna, grubość całkowita: min. 2,0 mm z wywinięciem 

na ściany na wys. 10 cm, przeznaczona do obiektów użyteczności publicznej, o bardzo dużym natężeniu ruchu, 

zabezpieczenie powierzchni: poliuretanem, odporna na oddziaływanie krzeseł na rolkach,  klasy Tarkett Eminent 

lub równoważne. Wykładzina z własnością rozpraszania ładunków elektrostatycznych, zawierająca dodatek 

biostatów nadających jej odporność na działanie mikroorganizmów (bakterii, grzybów). 

Kolory zastosowanej wykładziny do ustalenia z Zamawiającym.  

Dane techniczne 

 Zabezpieczenie powierzchni Poliuretan PUR 

 Klasyfikacja użytkowania PN-EN 649+PN-EN 685 33/42 

 Certyfikat Zgodności WE PN-EN 14041 1488-CPD-0017/W 

 Klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień PN-EN 13501-1 Bfl-s1 

 Odporność na poślizg PN-EN 14041 Klasa DS 

 Dynamiczny współczynnik tarcia EN 13893 0,66 / 0,68 

 Zachowanie elektryczne PN-EN 14041 Antystatyczna 

 Napięcie elektrostatyczne PN-EN 1815 <= 2kV 

 Grubość całkowita PN-EN 428 mm 2,0 

 Grubość warstwy użytkowej PN-EN 429 mm 0,6 

 Ciężar PN-EN 430 kg/m2 3,2 

 Szerokość rulonu PN-EN 426 m 2 

 Długość rulonu PN-EN 426 m 20 

 Odporność na ścieranie PN-EN 660-1 - Grupa T 

 Wgniecenie resztkowe PN-EN 433 mm 0,03 
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 Stabilność wymiarów po działaniu ciepła PN-EN 434 % <=0,4 

 Zwijanie się po działaniu ciepła  PN-EN 434 mm <=8 

 Elastyczność PN-EN 435 - Dobra 

 Odporność na mikroorganizmy PN-EN ISO 846   Tak 

 

3. Sprzęt 

Do cięcia materiałów posadzkowych używać narzędzi dostosowanych do twardości płyt materiału. Sprzęt 

stosowany do robót budowlano - montażowych musi być użytkowany zgodnie ze swoim przeznaczeniem w 
zakresie zgodnym z dokumentacją techniczno-ruchową. 

Sprzęt musi odpowiadać wymaganym przepisom eksploatacyjnym w zakresie wymagań użytkowych, utrzymania 

odpowiedniego stanu technicznego, częstotliwości i zakresu kontroli stanu technicznego, przestrzegania 

warunków BHP i ochrony P.poż w czasie użytkowania sprzętu. Sprzęt jeśli tego wymaga powinien posiadać 

certyfikat B. Wykonawca jest zobowiązany sprawdzić ważność odpowiednich dokumentów. 

 

4. Transport 

Transport powinien odbywać się krytymi środkami transportu. Ułożenie i zabezpieczenie ładunku powinno być 

zgodne z przepisami transportowymi dotyczącymi transportu samochodowego. Rolki przechowywać w miejscu 

suchym i przewiewnym, nie wystawionym na bezpośrednie działanie promieni słonecznych i opadów 

atmosferycznych. Materiał izolować od podłoża składając je np. na podestach. 
 

5. Wykonanie robót 

5.1. Warstwy wyrównawcze pod posadzki 

Warstwa wyrównawcza, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem 

podłoża mlekiem wapienno-cementowym, ułożeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gładko oraz 

wykonaniem i wypełnieniem masą asfaltową szczelin dylatacyjnych. 

Wymagania podstawowe. 

Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który określa wymaganą wytrzymałość i 

grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych. 

Wytrzymałość podkładu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie – 

12 MPa, na zginanie – 3 MPa. 

Podłoże, na którym wykonuje się podkład z warstwy wyrównawczej powinno być wolne od kurzu i 
zanieczyszczeń oraz nasycone wodą. 

Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni nie powinna 

być niższa niż 5°C. 

Zaprawę cementową należy przygotowywać mechanicznie.  

Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej, ilość cementu nie 

powinna być większa niż 400 kg/m3. 

Zaprawę cementową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości 

równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym 

wyrównaniem i zatarciem. 

Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę lub pochyloną, zgodnie z ustalonym 

spadkiem.  
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać 

większych prześwitów większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub 

pochyłej) nie powinny przekraczać 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 

W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią 

polietylenową lub wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą. 

5.2. Zagruntowanie podłoża emulsją 

Przygotowanie podłoża -podłoże powinno być suche, oczyszczone z kurzu, brudu, olejów, tłuszczów i wosku  

wszystkie luźne, nie związane właściwie z podłożem warstwy należy przed zastosowaniem emulsji usunąć, 

Przygotowanie emulsji - emulsji gruntującej nie należy łączyć z innymi materiałami, rozcieńczać ani zagęszczać, 

Sposób użycia - emulsję nanosi się na podłoże w postaci nierozcieńczonej, jednokrotnie wałkiem lub pędzlem jako 

cienką i równomierną warstwę. Na podłożach bardzo chłonnych i zmurszałych emulsję nanieść jeszcze raz, 
poprzecznie do pierwszej warstwy. Użytkowanie powierzchni należy rozpocząć po wyschnięciu, nie wcześniej 

jednak niż po 6 godzinach od nałożenia emulsji.  

Narzędzia - wałek lub pędzel malarski, narzędzia należy czyścić czystą wodą, bezpośrednio po użyciu.  
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5.3 Masa samopoziomująca 

Podłoże, na którym będzie ułożona zaprawa samopoziomująca, powinno być odpowiednio wytrzymałe, szorstkie, 

suche i czyste - zapraw nie należy układać na podłożu, które się kruszy, ugina albo jest zatłuszczone, gładkie lub 

wilgotne. Ewentualne ubytki trzeba wypełnić specjalną zaprawą do napraw, masy samopoziomujące nie służą 

bowiem do niwelowania dużych nierówności. Na koniec z podłoża trzeba usunąć kurz i pył. 

Przed ułożeniem warstwy masy samopoziomującej podłoże trzeba zagruntować preparatem wyrównującym jego 

chłonność i zwiększającym przyczepność nowej warstwy. Gruntowanie zapobiega zbyt szybkiemu wysychaniu 

zaprawy (uniemożliwia raptowne odciąganie z niej wody), a także ułatwia je poziomowanie (zaprawa lepiej się 

rozpływa). 
Zaprawa przygotowana do wylania powinna mieć ciekłą konsystencję, sucha mieszanka masy samopoziomującej 

wymaga więc połączenia ze ściśle określoną porcją wody (odpowiednia proporcja składników jest podana przez 

producenta na opakowaniu).  

Nie można jednak dodać jej zbyt dużo, bo warstwa wyrównująca podłoże będzie miała obniżoną wytrzymałość, 

łatwo więc może popękać. 

Gotową zaprawę wylewa się, np. z wiadra, wzdłuż ściany najbardziej oddalonej od wejścia. Jeżeli wyrównywana 

powierzchnia jest duża (np. w całym domu), zaprawę można przygotować i wylewać za pomocą agregatu. 

5.4 Wykładzina PCV 

Na przygotowanym podłożu należy wyznaczyć w skali 1:1 wszystkie linie łączeniowe. Wykładzinę 

dokładnie dociąć do linii wyznaczonych na podłożu. Montaż rozpocząć od krawędzi ściany położonej najdalej od 

wejścia. Zwinąć płat rozłożonej wykładziny do połowy,  drugą część zabezpieczyć przed przesunięciem, na 
odsłonięty fragment podłoża rozprowadzić klej za pomocą pacy ząbkowanej. Gdy klej uzyska odpowiednią siłę 

klejącą należy dokładnie docisnąć wykładzinę do podkładu, a następnie całą powierzchnię przewalcować wałkiem  

dociskowym. Podczas montażu zachować dylatacje konstrukcyjne budynku na wszystkich warstwach posadzki. 

Mikroszczeliny i połączenia arkuszy frezować, a następnie wtopić na gorąco sznur spawalniczy z tworzywa 

sztucznego w ubytki na wykładzinie tak, aby powierzchnia tworzyła jednolitą całość. Nadmiar sznura ściąć i 

wygładzić w miejscach trudno dostępnych 

Uwaga: do przyklejania wykładziny zastosować klej zgodnie z wytycznymi producenta wykładziny. 

 

6. Kontrola jakości robót 

 Za jakość materiałów odpowiada producent, który jest zobowiązanych do wystawienia stosownych deklaracji 

zgodności z aprobatą techniczną oraz przedstawić atesty higieniczne. Prze przystąpieniem do robót wykonać 
badanie wilgotności podłoża. Należy zbadać twardość posadzki betonowej jak również jej wyrównanie na 

długości 2,5m mierzonej łatą, gdzie nierówności nie mogą przekraczać 1-2 mm. Każda partia wyprodukowanego 

materiału gotowego ma być sprawdzana pod względem jakości wykonania, gatunku  oraz utrzymania wymiarów. 

7.0 Obmiar robót  

Jednostką obmiarową jest 1m2 układanej powierzchni. Do płatności przyjmuje się ilość m2 wykonanej i odebranej 

podłogi. 

 

8.     Odbiór robót  

Odbiory należy przeprowadzać dla każdej posadzki w poszczególnych pomieszczeniach osobno. W protokóle 

należy odnotować fakt wykonania poprawek, określając ich rodzaj i miejsce. Podstawą odbioru robót są badania 

obejmujące: 

- sprawdzenie materiałów 
- sprawdzenie warunków prowadzenia robót 

- sprawdzenie prawidłowości wykonanych robót  

 

9.  Podstawa płatności 

Do płatności przyjmuje się ilość m2 wykonanej i odebranej podłogi. 

 
10.  Przepisy związane 
PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe. Homogeniczne i heterageniczne pokrycia podłogowe z 

poli (chlorku winylu). 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

B – 9 Roboty okładzinowe ścian kod  CPV  45431200-9 

 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru licowania ścian 

wewnętrznych płytkami ceramicznymi 

 

1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie okładzin 

ściennych wewnętrznych, mających cel ochronny, lub dekoracyjny, wykonanych z płytek ceramicznych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową ST i 
poleceniami Inżyniera. 

 

1.5.1. Wymogi formalne 

Roboty posadzkarskie powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego 

typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Roboty powinny być wykonywane zgodnie z 

przepisami bhp i p.poż. 

 

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 

dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie 

ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 
przystąpieniem do 

robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie wykonawstwa, tylko po 

uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych elementów lub rozwiązań 

projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów. Okładziny wewnętrzne można wykonywać po 

upływie 4 miesięcy od zakończenia stanu surowego budynku. 

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Zastosowane materiały. 

Zastosowanym materiałem na okładziny wewnętrzne płytki ceramiczne szkliwione o dowolnych wymiarach. 

Płytki ceramiczne szkliwione, przeznaczone na okładziny wewnętrzne, powinny mieć gładką i lśniącą 

powierzchnię licową a stronę montażową — chropawą żeberkowaną. Nasiąkliwość płytek nie powinna 

przekraczać 14%. Do mocowania okładzin będą stosowane kleje. 

 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu, odpowiedniego dla danego rodzaju robót, 

zaakceptowanego przez Inżyniera. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Płytki okładzinowe pakowne są w kartony lub zafoliowane pakiety, i dostarczane na paletach. Należy składować 

je w pomieszczeniach zamkniętych, suchych, w dodatnich temperaturach, na równej i mocnej, poziomej posadzce. 

Do przewozu zaleca się stosowanie samochodów krytych plandeką, z otwieranymi burtami, przewożone płytki 

należy zabezpieczyć przed przesunięciem. Klejów przeznaczonych do wykonywania okładzin ściennych nie 

należy transportować i przechowywać w temperaturze poniżej 5°C. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Wykonawca przedstawi Inżynierowi do akceptacji harmonogram robót uwzględniający wszystkie warunki, W 

jakich roboty będą wykonywane. 
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5.2. Opis ogólny 

Płytki do wykonania okładzin wewnętrznych będą mocowane na kleju, na dokładnie wyrównanym podłożu. 

Ściany powinny być czyste i odkurzone, a ewentualne ubytki wyrównane zaprawą cementową ściany z płyt 

gipsowo-kartonowych należy zagruntować rozrzedzonym klejem. Układanie płytek rozpoczyna się od 

wyznaczenia rozmieszczenia płytek. Rozplanowanie płytek powinno być symetryczne względem otworów 

drzwiowych i okiennych. Przycinanie płytek należy ograniczyć do minimum. Układanie rozpoczyna się od 

najniższego pasa płytek na ścianie, opierając je na łatach drewnianych. Klej nanosi się na całą powierzchnię płytki 

warstwą gr. 1-1,5 mm. Grubość spoin powinna wynosić ok. 2 mm. Narożniki okładzin należy wykończyć 

listewkami z pvc w kolorze harmonizującym z barwą okładziny. Po ułożeniu okładzinę należy wyspoinować i po 
stwardnieniu zmyć. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

Sprawdzeniu jakości robót związanych z licowaniem ścian wewnetrznych płytkami ceramicznymi podlegają 

wszystkie fazy i procesy technologiczne w trakcie ich prowadzenia. W trakcie wykonywania robót oraz po ich 

zakończeniu należy dokonać kontroli zwracając szczególną uwagę na: 

• sprawdzenie materiałów na podstawie zapisów w Dzienniku Budowy i innych dokumentów 

stwierdzających zgodność użytych materiałów z powołanymi normami oraz niniejszą SST, 

• sposób nałożenia kleju 

• sprawdzenie szerokości fugi 

• wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usunąć 
• sprawdzenie czy odchylenie krawędzi płytek od pionu i poziomu nie jest większ niż 2mm/m 

• sprawdzenie czy powierzchnia okładziny od płaszczyzny nie jest większa niż 2 mm na 

długości łaty dwumetrowej 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót okładzinowych jest 1 m2. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór elementów i akcesoriów. 

Przed rozpoczęciem wykonania okładzin ściennych należy sprawdzić atestację płytek, oraz ich jakość pod 

względem stopnia zwichrowania, odchyłek wymiarów, jednolitości kolorów. 
8.2. Odbiór końcowy. 

Podczas odbioru należy sprawdzić m.in.: atestację i zaświadczenia o jakości dostarczonych materiałów 

• zachowanie dopuszczalnych tolerancji wymiarowych (odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub 

pionowego nie powinno być większe niż 2 mm! m, odchylenie powierzchni od płaszczyzny nie większe niż 2 mm 

na długości łaty dwumetrowej) 

• grubość warstw mocujących (podkładu lub kleju) powiązanie okładziny z podłożem 

• sprawdzenie prawidłowego wykonania spoin na stykach płytek (dopuszczalne odchylenie 1 mm) 

• jednolitości barwy płytek; 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Roboty okładzinowe płatne są wg obmiaru na podstawie ceny jednostkowej, która zawiera: 

• przygotowanie powierzchni podłoża 
• sortowanie płytek 

ułożenie płytek na kleju z przycięciem 

• obrobienie wnęk, ościeży itp. 

• spoinowanie powierzchni oblicowanej 

• oczyszczenie i zmycie płytek 

• naprawę licowania po robotach pomocniczych 

 

10. PRZEPISYZWIĄZANE 
Polskie normy: 

- PN-EN ISO 10545-14:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności na plamienie 

- PN-EN ISO 10545-15:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie uwalnianego ołowiu i kadmu z płytek 
szkliwionych 

- PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne Pobieranie próbek i warunki odbioru 1O”7 

- PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni 

- PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, 

gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej - PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne 

Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej 
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- PN-EN ISO 10545-5:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności na uderzenie metodą pomiaru 

współczynnika odbicia 

- PN-EN ISO 10545-10:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalności wodnej 

- PN-EN ISO 10545-12:1999 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie mrozoodporności – PNEN ISO 10545-13:1999 

Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności chemicznej 

- PN-EN 104:1997 Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne Oznaczanie odpornośc na szok termiczny 

- PN-90/B-1 2031 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione 

- PN-87/B-1 2038/05 Metody badań płytek ceramicznych Oznaczanie wytrzymałośc na zginanie 

- PN-EN 155:1996 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie rozszerzalności wodnej przez gotowanie Płytki 
nieszkliwione 

- PN-EN 100:1993 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wytrzymałości na zginanie 

- PN-EN 103:1994 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej 

- PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa 

- PN-EN 105:1993 Płytki i płyty ceramiczne podłogowe i ścienne Oznaczanie odpornośc na pęknięcia 

włoskowate. Płytki szkliwione 

- PN-EN 154:1996 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni Płytki szkliwione 

- PN-EN 163:1994 Płytki płyty ceramiczne Pobieranie próbek i warunki odbioru 

- PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe Definicje, klasyfikacja 

właściwości i znakowanie 

- PN-EN 98:1996 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 
jakości powierzchni 

- PN-EN 1308:1999 Kleje do płytek Oznaczanie poślizgu 

- PN-EN 1322:1999 Kleje do płytek Definicje i terminologia 

- PN-EN 1323:l999KIeje do płytek Płyta betonowa do badań 

- PN-EN 1324:1999 Kleje do płytek Oznaczanie wytrzymałości na ścinanie dla klejów dyspersyjnych 

- PN-EN 1346:1999 Kleje do płytek Oznaczanie czasu otwartego 

- PN-EN 1347:1999 Kleje do płytek Oznaczanie zwilżalności 

- PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek 

szkliwionych 

- PN-EN ISO 10545-16:2001 Płytki i płyty ceramiczne Oznaczanie małych różnic barwy 

- PN-EN1 2004:2002/Al :2003 Kleje do płytek Definicje i wymagania techniczne 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

B – 10  Wykonanie pokryć dachowych kod  CPV 45260000-7   

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot ST 

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

dachowego papą termozgrzewalną wraz z robotami towarzyszącymi. 

 

1.2. Zakres stosowania 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przy realizacji robót. 

 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające remont pokrycia dachowego 

papą termozgrzewalną poprzez pokrycie jedną warstwą papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia po 

wyrównaniu istniejącego pokrycia papy w miejscach przecieków.  

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podstawowe w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową ST i 

poleceniami Inżyniera. 

 

1.5.1. Wymogi formalne 

Roboty pokrywcze powinny być zlecone przedsiębiorstwu mającemu właściwe doświadczenie w realizacji tego 

typu robót i gwarantującemu właściwą jakość wykonania. Roboty powinny być wykonywane zgodnie z 

przepisami bhp i p.poż. 

 

1.5.2. Warunki organizacyjne 

Przed przystąpieniem do robót wykonawcy, oraz nadzór techniczny winny się dokładnie zaznajomić z całością 

dokumentacji technicznej, oraz z projektem organizacji robót, wykonanym przez Inżyniera robót. Wszelkie 
ewentualne niejasności w sprawach technicznych należy wyjaśnić z autorami poszczególnych opracowań przed 

przystąpieniem do robót. Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji technicznej mogą być dokonywane w trakcie 

wykonawstwa, tylko po uzyskaniu akceptacji Inżyniera, a w przypadku zmian dotyczących zasadniczych 

elementów lub rozwiązań projektowych należy uzyskać dodatkową akceptację projektantów.  

 

2. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów 

Materiały zastosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć: 

- Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 

- Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub PN, 

- Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 

- Certyfikat Zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich, 
- na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania, sposób transportu i składowania 

powinien być zgodny z warunkami podanymi przez producenta. 

Wykonawca obowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie 

materiałów przeznaczonych do wykonania pokrycia. 

2.2. Rodzaje materiałów 

Wszelkie materiały do wykonania pokrycia dachowego powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach 

polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w 

budownictwie. 

- papa termozgrzewalna wierzchniego krycia na bazie polimerów SBS grubości 5,2 mm, 

-lepik asfaltowo-polimerowy stosowany na zimno, 

-roztwór asfaltowy do gruntowania, 
- kit trwale plastyczny. 

Właściwości techniczne papy termozgrzewalnej modyfikowanej wierzchniego krycia: 

- Grubość arkusza w warstwie z posypką gruboziarnistą - 5,2mm ± 0,2mm, 

- Warstwa powłokowa – asfalt modyfikowany elastomerami SBS, 
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- Osnowa – włóknina poliestrowa o gramaturze min. 250 g/m2, 

- Wykończenie warstwy górnej – gruboziarnista posypka mineralna, 

- Wykończenie warstwy dolnej – folia z tworzywa sztucznego, 

- Wodoszczelność – wodoszczelna przy ciśnieniu 10 kPa, 

- Odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze - ≥ 100°C, 

- Giętkość w niskiej temperaturze - ≤ -20°C, 

Klasyfikacja ogniowa – KLASA E 

 

3. SPRZĘT 

3.1. Sprzęt do wykonywania robót 

- palniki gazowe, 

- wciągarki mechaniczne lub ręczne, 

- inny drobny sprzęt do wykonywania robót ręcznie. 

 

4. TRANSPORT I SKŁADOWANIE 

Rolki papy asfaltowej zgrzewanej należy przewozić krytymi środkami transportu, układając  

je w pozycji leżącej najwyżej w dwóch warstwach. Rolki papy należy układać długością  

w kierunku jazdy środka transportowego na całej szerokości. 

Rolki papy powinno być odpowiednio oznakowane. Na każdej rolce papy powinna być umieszczona nalepka z 

podstawowymi danymi określonymi w normie lub świadectwie. Rolki papy należy przechowywać w 
pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych, w odległości co 

najmniej 120 cm od grzejników. Rolki papy należy układać na wyrównanym podłożu w pozycji stojącej w jednej 

warstwie. Wszystkie inne materiały dekarskie powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją 

producenta oraz odpowiednich norm dla danego wyrobu. Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę będzie 

potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

Roztwór asfaltowy pakowany powinien być w szczelnie zamknięte bębny metalowe  w PNO - 79601. Masa 

roztworu w bębnie nie powinna być większa niż 200kg. Przy transporcie należy zachować przepisy Ministra 

Komunikacji w sprawie bezpieczeństwa ruchu przy przewozie materiałów niebezpiecznych na drogach 

publicznych. Bębny należy ustawić w pozycji stojącej ściśle jeden obok drugiego najwyżej w dwóch warstwach, 

tak aby tworzyły zwartą całość zabezpieczoną dodatkowo listwami przed ewentualnym przesunięciem lub 

uszkodzeniem. 
Roztwór asfaltowy – magazynować w szczelnie zamkniętych bębnach metalowych , w pozycji stojącej z dala od 

źródła ognia i elementów grzejnych, w warunkach zabezpieczających je przed nasłonecznieniem i wpływami 

atmosferycznymi. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie podłoża 

Istniejące pokrycia stanowiące podłoże powinno być równe, wyczyszczone i odkurzone. Wszystkie pęcherze i 

odspojenia należy przeciąć i podkleić. Tam gdzie wystąpi wilgoć należy podsuszyć palnikiem. 

5.2. Układanie papy termozgrzewalnej wierzchniego krycia 

Roboty pokrywcze papą powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie niższej niż +5°C. Robót 

pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania czynników atmosferycznych, 

takich jak temperatura poniżej +5°C lub +10°C, rosa, opady deszczu lub śniegu, oblodzenie oraz wiatr 
utrudniający krycie. 

Do wykonywania pokryć papowych można przystąpić: 

- po sprawdzeniu zgodności wykonania podłoża zgodnie z dokumentacją techniczną oraz wymaganiami 

szczegółowymi dla danego rodzaju podłoża po uzgodnieniu z inspektorem nadzoru, 

- po zakończeniu robót budowlanych towarzyszących wykonywanych na powierzchni połaci (osadzenie 

systemowych odpływów, przesmarowanie nakryw kominów, malowanie tynków kominów),  

Papę termozgrzewalną wierzchniego krycia gr. 5,2mm zgrzewać na całej powierzchni do podłoża. 

Zakłady boczne o szerokości pasa bez posypki mineralnej zgrzać tak, aby w spoinie wystąpił wypływ bitumu o 

szer. 0,5 – 1,0cm. Zakłady czołowe zgrzewać na szerokości 15cm, po uprzednim przetopieniu powierzchni i 

wciśnięciu posypki w bitum. 

Na ścianach i innych powierzchniach pionowych wykonywane obróbki z papy termozgrzewalnej powinna być 
wyprowadzona minimum 50 mm ponad warstwę poprzednią i ostatnia warstwa winna być zamocowana listwą 

dociskową z blachy ocynkowanej na kołki do danego elementu, listwę należy wpuścić w tynk i uszczelnić masą 

bitumiczną od góry. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
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Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej SST. 

 

6.2. Kontrola jakości materiałów 

1. Dostarczone na budowę elementy i materiały powinny byś odebrane komisyjne pod względem: 

- kompletności dostawy, 

- zgodności elementów z Dokumentacją Projektową, 

- pod względem stanu technicznego, 

- jakości i kompletności dokumentacji. 

2. Do każdej partii dostarczonych elementów i materiałów powinno być dołączone przez producenta 
zaświadczenie o jakości, stwierdzające, że odpowiadają one wymaganiom technicznym podanym  

w odpowiednich świadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

3. Elementów i materiałów nie spełniających tych wymagań nie należy wbudowywać w obiekty. 

6.3. Kontrola wykonania robót 

W zakresie robót pokrycia dachu papą termozgrzewalną: 

- sprawdzeniu podlega jakość i zgodność z dokumentacją projektową zastosowanych materiałów.  

- sprawdzenie prawidłowości spadków i szczelności pokrycia papowego należy przeprowadzać jedynie w 

wybranych przez komisję miejscach szczególnie narażonych na zatrzymanie  

i przeciekanie wody. Jeżeli nie ma warunków, aby sprawdzenie to przeprowadzić po deszczu ,  

to należy wybrane miejsce poddać przez 15 minut działaniu strumienia wody z węża. 

- sprawdzenie przyczepności papy na podstawie badań zgodnie z procedurą uzgodnioną  
z producentem papy. 

- inne badania sprawdzające, uzgodnione z Inżynierem. 

Odbiory częściowe lub końcowe pokrycia z papy można wykonywać po minimum 24 godz. od chwili ułożenia 

papy. 

 

7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Jednostka obmiarowa 

Jednostką obmiarową robót jest: - dla robót – Krycie dachu papą –m2 pokrytej powierzchni dachu. 

7.2. Określenie ilości robót 

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

powykonawczej zaaprobowanych przez inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. Z powierzchni dachu nie 
potrąca się urządzeń obcych jak np. wywiewki itp. o ile pow. każdego nie przekracza 0,50m2. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Podstawa odbioru 

Odbiór robót pokrywczych: 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną. 

Sprawdzenie podłoża zwłaszcza jego równości i spadów. 

Sprawdzenie przyklejenia papy do podłoża i poprzedniej warstwy. 

Sprawdzenie jakości materiałów (atesty, aprobaty techniczne). 

Badanie prawidłowości i dokładności wykonania (szczelności pokrycia). 

8.2. Odbiór podłoża 

Badania podłoża należy przeprowadzić w trakcie odbioru częściowego, podczas suchej pogody, przed 
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowej. 

8.3. Wymagania ogólne robót pokrywczych 

Roboty pokrywcze, jako zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania w czasie odbioru częściowego 

należy przeprowadzić dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy lub utrudniony. 

8.3.1. Odbiór częściowy obejmuje: 

- sprawdzanie podłoża, 

- jakości zastosowanych materiałów, 

- dokładności wykonania poszczególnych warstw pokrycia. 

Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy. 

8.3.2. Badania końcowe 

Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 

- dokumentacja projektowa i powykonawcza, 

- dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub 

fragmentów pokrycia, 

- zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów.  

8.3.3. Odbiór końcowy 
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Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia, sprawdzeniu przyklejenia papy 

do podłoża, równości powierzchni, sprawdzeniu szerokości zakładów w trakcie odbiorów częściowych i 

końcowych przez pomiar szerokości zakładów w trzech dowolnych miejscach na każde 100m2. 

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Pokrycia dachu papą 

Płaci się ustaloną ilość m2 krycia z wykonaniem warstwy dolnej i warstwy wierzchniej, która obejmuje: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- oczyszczenie podłoża, 

- likwidację pęcherzy przez przecięcie i przyklejenie, 

- pokrycie dachu papą termozgrzewalną, 

- wykonanie robót towarzyszących, 

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, likwidacja stanowiska roboczego. 

 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1. Normy 

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania 

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym 

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej 
PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 

10.2. Inne dokumenty i instrukcje 

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, 

zeszyt 1: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB – Warszawa 2004 
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
S – 1  Instalacja kanalizacji sanitarnej kod CPV 45330000-9 

 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej 

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru instalacji kanalizacji sanitarnej. 

1.2. Zakres stosowania SST 

 Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 

wykonania i odbioru Robót. 

1.3. Zakres Robót objętych SST 

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia wykonawstwa robót  

w zakresie instalacji kanalizacyjnej, jej kontroli oraz odbioru. 

1.4. Określenia podstawowe 

1.4.1. Instalacja kanalizacyjna 

Zespół powiązanych ze sobą elementów służących do odprowadzenia ścieków z obiektu budowlanego i jego 

otoczenia do sieci kanalizacyjnej zewnętrznej lub innego odbiornika. 

1.4.2. Instalacja kanalizacyjna ściekowa 

Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych. 

1.4.3. Instalacja kanalizacyjna deszczowa 

Instalacja kanalizacyjna przeznaczona do odprowadzania ścieków opadowych. 

1.4.4. Kanalizacja grawitacyjna 

System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje dzięki sile ciężkości. 

1.4.5. Kanalizacja ciśnieniowa 

System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek ciśnienia wytworzonego przez pompy. 

Ścieki bytowo-gospodarcze odprowadzane są grawitacyjnie z budynku do zbiornika pompy kanalizacyjnej, z 

którego przez zespół pompowy przepompowywane są przewodami ciśnieniowymi do umieszczonego wyżej 

przewodu kanalizacji grawitacyjnej. 

1.4.6. Kanalizacja podciśnieniowa deszczowa 

System kanalizacyjny, w którym przepływ ścieków następuje wskutek podciśnienia wytworzonego przez 

słup wody wypełniający przewody. 

1.4.7. Przybór sanitarny 

Urządzenie służące do odbierania i odprowadzania zanieczyszczeń płynnych powstałych  

w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych. 

1.4.8. Podejście 

Przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub odpływowym.  

1.4.9. Przewód spustowy (pion) 

Przewód służący do odprowadzania ścieków z podejść kanalizacyjnych, rynien lub wpustów deszczowych do 

przewodu odpływowego. 

1.4.10. Przewód odpływowy (poziom) 

Przewód służący do odprowadzania ścieków z pionów do podłączenia kanalizacyjnego lub innego odbiornika 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność  

z Dokumentacją Projektową i SST. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Warunki ogólne stosowania materiałów 

 Przy wykonywaniu robót budowlanych należy stosować wyroby budowlane, które zostały dopuszczone do 

obrotu i powszechnego tub jednostkowego stosowania w budownictwie.  

 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są właściwie oznaczone: 

 Wyroby budowlane, dla których wydano certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący, że zapewniono 

zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych - w odniesieniu do wyrobów podlegających tej 

certyfikacji, 

 Wyroby budowlane, dla których dokonano oceny zgodności i wydano certyfikat zgodności lub deklarację 

zgodności z Polską Normą lub z aprobatą techniczną, mające istotny wpływ na spełnienie co najmniej 

jednego z wymagań podstawowych - w odniesieniu do wyrobów nie objętych certyfikacją na znak 

bezpieczeństwa, 

 Wyroby budowlane umieszczone w wykazie wyrobów nie mających istotnego wpływu na spełnianie 

wymagań podstawowych oraz wyrobów wytwarzanych i stosowanych według tradycyjnie uznanych zasad 

sztuki budowlanej, 

 Wyroby budowlane oznaczone znakowaniem CE, dla których zgodnie z odrębnymi przepisami dokonano 

oceny zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z 

europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, wyroby 

budowlane znajdujące się w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających 

niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z 

uznanymi regułami sztuki budowlanej. 

 Dopuszczone do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym są wyroby budowlane wykonane według 

indywidualnej dokumentacji technicznej sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla 

których dostawca wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu z tą dokumentacją oraz z 

przepisami i obowiązującymi normami. 

 Zgodnie z art. 46 ustawy Prawo budowlane [5], kierownik budowy, a jeżeli jego ustanowienie nie jest 

wymagane - inwestor, obowiązany jest przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 

oświadczenia wymienione wyżej oraz udostępniać je przedstawicielom uprawnionych organów. 

2.2. Wymagania szczegółowe dla materiałów 

Podejścia oraz piony kanalizacyjne z rur i kształtek z PVC-U łączonych na uszczelkę gumową, natomiast 

poziomy kanalizacyjne z rur i kształtek kanałowych PVC-U SN 8 klasy S wg PN-EN 1329-1:2001 łączonych 

także na uszczelkę gumową. 

Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach budynku zakończyć rurami wywiewnymi z PCW wg PN-C-

89206. 

2.3. Składowanie materiałów 

Składowanie materiałów powinno odbywać się w warunkach zapobiegających zniszczeniu, uszkodzeniu lub 

pogorszeniu ich własności technicznych. Należy bezwzględnie stosować się do instrukcji składowania 

opracowanej przez producenta. Transport i składowanie rur i kształtek muszą być przeprowadzane przy ciągłej 

obserwacji właściwości materiałów i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak, aby wyroby nie 

były poddawane żadnym szkodom. Rury i kształtki plastikowe nie powinny mieć kontaktu z żadnym innym 

materiałem, który mógłby uszkodzić tworzywo sztuczne. Rury z tworzyw sztucznych powinny być składowane 

tak długo jak to możliwe w oryginalnym opakowaniu (wiązkach). Powierzchnia składowania musi być płaska, 

wolna od kamieni i ostrych przedmiotów. Wiązki można składować po trzy jedna na drugiej, lecz nie wyżej niż na 
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2 m wysokości w taki sposób, aby ramka wiązki wyższej spoczywała na ramce wiązki niższej.Gdy rury są 

składowane {po rozpakowaniu) w stertach należy zastosować boczne wsporniki, najlepiej drewniane lub wyłożone 

drewnem w maksymalnych odstępach co 1,50 m. Gdy nie jest możliwe podparcie rur na całej długości, to spodnia 

warstwa rur winna spoczywać na drewnianych łatach o szerokości min. 50 mrn o takiej wysokości, aby nigdy 

kielichy nie leżały na ziemi. Rozstaw podpór nie większy niż 2 m. Rury o różnych średnicach i grubościach winny 

być składowane oddzielnie, a gdy nie jest to możliwe, rury o najgrubszej ściance winny znajdować się na spodzie. 

W stercie nie powinno się znajdować więcej niż 7 warstw, lecz nie wyżej niż 1,5 m.  

Gdy wiadomo, że składowane rury nie zostaną ułożone w ciągu 12miesięcy należy je zabezpieczyć przed 

nadmiernym wpływem warunków atmosferycznych (promieniowania słonecznego, deszczu śniegu itp.) poprzez 

zadaszenie. 

3. SPRZĘT 

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 

Wykonawca przystępujący do Robót związanych z instalacją kanalizacyjną winien wykazać się możliwością 

korzystania z następujących maszyn i sprzętu, gwarantujących jakość robót: 

 Zagęszczarka wibracyjna spalinowa 70-90 m3/h, 

 Samochód dostawczy do 0,9 t, 

 Samochód samowyładowczy do 5,0 t. 

4. TRANSPORT 

4.1. Transport materiałów 

Należy stosować się do instrukcji transportu opracowanej przez producenta. Transport  

i składowanie materiałów (m.in. rur i kształtek) muszą być przeprowadzane przy ciągłej obserwacji właściwości  

materiału i zewnętrznych warunków panujących podczas procesu, tak, aby wyroby nie były poddawane żadnym 

szkodom. Materiały mogą być przewożone środkami transportu odpowiednio przystosowanymi do przewozu 

elementów, konstrukcji itp. niezbędnych do wykonania robót.  

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości. Wyładunek rur w 

wiązkach wymaga użycia podnośnika widłowego z płaskimi widłami lub dźwigu z belką (trawersem). Nie wolno 

stosować zawiesi z lin stalowych lub łańcuchów. Gdy rury zostały załadowane teleskopowo (rury o mniejszej 

średnicy wewnątrz rur o większej średnicy) przed rozładunkiem wiązki należy wyjąć rury "wewnętrzne". Gdy rury 

są rozładowywane pojedynczo można je zdejmować ręcznie lub z użyciem podnośnika widłowego. Nie wolno rur 

zrzucać lub wlec. 

Przewożone środkami transportu elementy powinny być zabezpieczone przed ich uszkodzeniem, 

przemieszczaniem i w opakowaniach zgodnych wymaganiami producenta. Zaleca się dostarczanie materiałów do 

stanowisk montażowych bezpośrednio przed ich montażem w celu uniknięcia dodatkowego transportu 

wewnętrznego z magazynu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Ogólne zasady wykonania Robót 

Instalacje kanalizacyjne powinny zapewnić obiektowi budowlanemu, w którym je wykonano, możliwość 

spełnienia wymagań podstawowych dotyczących w szczególności: bezpieczeństwa konstrukcji, bezpieczeństwa 

pożarowego, bezpieczeństwa użytkowania, odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony 

środowiska, ochrony przed hałasem i drganiami, oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej 

przegród. 

Instalacje powinny być wykonana zgodnie z projektem oraz przy spełnieniu we właściwym zakresie 

wymagań powołanych przepisów techniczno - budowlanych, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. 

Ponadto zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane instalacje powinny być wykonane przy wzięciu pod 

uwagę przewidywanego okresu użytkowania, w sposób umożliwiający zapewnienie prawidłowego użytkowania 

instalacji, zgodnie z przeznaczeniem obiektu i założeniami projektu oraz we właściwym zakresie zgodnym z 

wymaganiami przepisów techniczno - budowlanych dotyczących warunków technicznych użytkowania obiektów 

budowlanych. 
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5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót 

5.2.1. Prowadzenie przewodów instalacji kanalizacyjnych w obiekcie 

 Przewody poziome powinny być prowadzone ze spadkiem zapewniającym samooczyszczenie rur. 

 Przewody poziome prowadzone przy ścianach, na lub pod stropami itp. powinny spoczywać na 

podporach stałych (w uchwytach) i ruchomych (w uchwytach, na wspornikach, zawieszeniach itp.) 

usytuowanych w odstępach nie mniejszych niż wynika to z wymagań dla materiału, z którego wykonane 

są rury.  

 Przewody układane w zakrywanych bruzdach ściennych powinny być układane zgodnie  

z projektem wykonawczym. Trasy przewodów powinny być zinwentaryzowane i naniesione w 

dokumentacji technicznej powykonawczej. 

 Przewody należy prowadzić w sposób zapewniający swobodne wydłużenie rurociągów, 

 Rury kielichowe powinny być układane kielichami w stronę przeciwną niż kierunek przepływu ścieków, 

 Przewody pionowe należy prowadzić tak, aby maksymalne odchylenie od pionu nie przekroczyło 1 cm na 

kondygnację, 

 Przewody należy prowadzić w sposób umożliwiający zabezpieczenie ich przed dewastacją (w 

szczególności dotyczy to przewodów z tworzywa sztucznego), 

 Przewody poziome instalacji kanalizacyjnej należy prowadzić poniżej przewodów instalacji wody ciepłej, 

instalacji ogrzewczej i przewodów gazowych, 

 Nie wolno prowadzić przewodów kanalizacyjnych powyżej przewodów elektrycznych, 

 Minimalna odległość przewodów kanalizacyjnych od przewodów elektrycznych powinna wynosić 0,10 

m, 

 Do zmian kierunku używać kształtek - łuków i kolan, 

 Przewody kanalizacyjne w miarę możliwości prowadzić prostopadle bądź równolegle do ścian i 

fundamentów, 

 Połączenia kielichowe przewodów należy uszczelnić zgodnie z instrukcją producenta rur za pomocą 

pierścienia gumowego, bosy koniec rury, sfazowany pod kątem 15-20° należy wsunąć do kielicha tak, 

aby odległość między nim a podstawą kielicha wynosiła minimum  

1 cm, 

 Połączenia zgrzewane należy wykonać zgodnie z instrukcją producenta, za pomocą odpowiednich 

zgrzewarek, 

 Połączenia klejone wykonywać zgodnie z instrukcją producenta, używając tylko kleje opisane w niej, 

 Minimalne średnice podejść kanalizacyjnych zależne są od rodzaju urządzenia bądź przyboru 

sanitarnego, podane w tabeli poniżej: 

 

Urządzenia lub przybory Minimalne średnice przewodu przyłączeniowego 

D [mm] 

Pojedyncze miski ustępowe 100 

Od 3 zlewów, 3 zlewozmywaków, 3 wanien, 

5 pisuarów, 3 umywalek 
75 

Pojedynczy zlew, zlewozmywak, pisuar, wanna, 

umywalka 
50 

 

 Przewody kanalizacyjne powinny spełniać następujące warunki umożliwiające ich oczyszczanie:  

a)  przewody spustowe powinny być wyposażone w rewizje służące do ich czyszczenia,  

b)  czyszczaki powinny mieć szczelne zamknięcie umożliwiające ich łatwą eksploatację.  

 prowadzenie przewodów odpływowych kanalizacji sanitarnej powinny być układane  

z zachowaniem minimalnego spadku zależnego od jej średnicy. Minimalne i maksymalne spadki 

przewodów poziomych podano w tabelach poniżej: 

 



 

67 

 

L.p. Średnica przewodu 

[m] 

Minimalny spadek 

[%] 

1. 0,10 2,0 

2. 0,15 1,5 

3. 0,20 1,0 

4. 0,25 0,8 

 

L.p. Średnica przewodu 

[m] 

Maksymalny spadek [%] dla rur z tworzyw 

1. <0,15 15,0 

2. 0,20 10,0 

3. >0,25 8,0 

 

 Przewody kanalizacyjne poziome prowadzone w ziemi pod podłogą należy układać na podsypce z piasku 

wysokości 15÷20 cm. Dno wykopu powinno znajdować się w gruncie rodzimym lub na podsypce 

zagęszczonej zabezpieczającej przed osiadaniem trasy kanalizacyjnej. 

 Poziome przewody kanalizacyjne należy wyposażyć w rewizje, które należy mocować  

w odległościach podanych w tabeli: 

 

L.p. Zakres średnic D  

[m] 

Maksymalna odległość między czyszczakami [m] 

1. 0,10÷0,15 15,0 

2. 0,20 25,0 

 

5.2.2. Podpory 

Konstrukcja i rozmieszczenie podpór powinny umożliwić łatwy i trwały montaż przewodów,  

a konstrukcja i rozmieszczenie podpór przesuwnych powinny zapewnić swobodny, poosiowy przesuw przewodu  

.Maksymalny odstęp między podporami przewodów instalacji kanalizacyjnej i inne wymagania dotyczące 

mocowania wg PN/B-10700 p. 2.2.11 

5.2.3. Tuleje ochronne 

 Przy przejściach rurą przez przegrodę budowlaną (np. przewodem poziomym przez ścianę,  

a przewodem pionowym przez strop), należy stosować tuleje ochronne. 

 W tulei ochronnej nie może znajdować się żadne połączenie rury. 

 Tuleja ochronna powinna być rurą o średnicy wewnętrznej większej od średnicy zewnętrznej rury 

przewodu: 

a) co najmniej o 2 cm, przy przejściu przez przegrodę pionową, 

b) co najmniej o 1 cm, przy przejściu przez strop. 

 Tuleja ochronna powinna być dłuższa niż grubość przegrody pionowej o około 2 cm  

z każdej strony, a przy przejściu przez strop powinna wystawać około 2 cm powyżej posadzki i około 

1cm poniżej tynku na stropie. 

 Dla rur przewodów z tworzywa sztucznego zaleca się stosować tuleje ochronne też  

z tworzywa sztucznego. 

 Przestrzeń między rurą przewodu a tuleją ochronną powinna być wypełniona materiałem trwale 

plastycznym nie działającym korozyjnie na rurę, umożliwiającym jej wzdłużne przemieszczanie się i 

utrudniającym powstanie w niej naprężeń ścinających. 

 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej w elementach oddzielenia przeciwpożarowego powinien posiadać 

kasetę ogniochronną lub być wykonany w sposób zapewniający przepustowi odpowiednią klasę 

odporności ogniowej (szczelności ogniowej E; izolacyjności ogniowej I) wymaganą dla tych elementów, 
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zgodnie z projektem wykonawczym. 

 Przepust instalacyjny w tulei ochronnej, wykonany w zewnętrznej ścianie budynku poniżej poziomu 

terenu, powinien być wykonany w sposób zapewniający przepustowi uzyskanie gazoszczelności i 

wodoszczelności. 

 Przejście rurą w tulei ochronnej przez przegrodę nie powinno być podporą przesuwną tego przewodu.  

5.3. Montaż armatury (rewizji, zaworów rewizyjno-zwrotnych, zasuwy) 

 Armatura powinna odpowiadać warunkom pracy instalacji, 

 Przed instalowaniem armatury należy usunąć z niej zaślepienia i ewentualne zanieczyszczenia, 

 Armatura, po sprawdzeniu prawidłowości działania, powinna być instalowana tak, żeby była dostępna do 

obsługi i konserwacji, 

 Armaturę na przewodach należy tak instalować, żeby kierunek przepływu był zgodny  

z oznaczeniem kierunku przepływu na armaturze. 

 Armatura na przewodach powinna być zamocowana do przegród lub konstrukcji wsporczych przy użyciu 

odpowiednich wsporników, uchwytów lub innych trwałych podparć zgodnie z projektem technicznym. 

 Wysokość zawieszenia armatury i jej mocowanie- wg PN/B-10700 p. 2.4.3 ÷2.4.6. 

5.4. Montaż przyborów i urządzeń. 

 Przybory i urządzenia łączone z instalacją kanalizacyjną należy wyposażyć w indywidualne zamknięcia 

wodne (syfony). Wysokość jego winna gwarantować niemożność wysysania wody z syfonu podczas 

spływania wody z innych przyborów. Wysokości dla różnych przyborów podano w załączonej tabeli: 

 

Rodzaje przyborów Minimalna wysokość syfonu 

Miski ustępowe, pisuary, zlewy, zmywaki, umywalki, bidety, 

wanny, wpusty piwniczne, pralki 
50÷75mm 

Wpusty podłogowe 50 mm 

Przewody spustowe deszczowe 100 mm 

Przewody spustowe odwadniające balkony 50 mm 

 

 Umywalki należy umieszczać na wysokości 0,75÷0,80m od podłogi, 

 Zlewy umieszczać na wysokości 0,50÷0,60m nad podłogą, 

 Zlewozmywaki ustawiane na szafkach montować na wysokości 0,8÷0,90m nad podłogą, 

 Miski ustępowe i pisuary powinny być wyposażone w urządzenia spłukujące, 

 Umywalki montowane w szeregu odstęp między nimi powinien wynosić co najmniej 0,30m, 

 Przy montażu przyborów na stelażach należy stosować zasady instrukcji producenta. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zakres badań odbiorczych 

Zakres badań odbiorczych należy dostosować do rodzaju i wielkości instalacji kanalizacyjnej. Szczegółowy 

zakres badań odbiorczych powinien zostać ustalony w umowie pomiędzy inwestorem i wykonawcą z tym, że 

powinny one objąć co najmniej badania odbiorcze szczelności zabezpieczeń przed przepływem zwrotnym oraz 

poziom hałasu 

6.2. Badanie odbiorcze szczelności instalacji 

 Wymagania ogólne 

Badanie szczelności należy przeprowadzać przed zakryciem przewodów. W ramach odbiorów częściowych 

należy przeprowadzić badania szczelności jeżeli wymaga tego technologia budowy.  

Badania szczelności powinny być wykonane wodą. 

 Badanie szczelności instalacji kanalizacji grawitacyjnej 

a) szczelność podejść i pionów odprowadzających ścieki bytowe bada się obserwując swobodny przepływ 

wody odprowadzanej losowo z wybranych przyborów sanitarnych; 

b) przewody odpływowe należy napełnić wodą do poziomu powyżej kolana łączącego te przewody z pionem 
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i poddać obserwacji; 

c) badane przewody i ich połączenia nie powinny wykazywać przecieków. 

6.3. Badania odbiorcze natężenia hałasu 

Badania natężenia hałasu wywołanego przez instalację polega na sprawdzeniu czy poziom dźwięku hałasu nie 

przekracza wartości dopuszczalnych dla badanego pomieszczenia. 

6.4. Protokóły badań odbiorczych 

Z przeprowadzonych badań odbiorczych należy sporządzić protokóły. Jeżeli wynik badania był negatywny 

należy określić termin ponownego Badania pomp tłocznych, przy odbiorze instalacji kanalizacji 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest: mb, sztuka, komplet. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Odbiór międzyoperacyjny robót poprzedzających wykonanie instalacji 

Odbiory międzyoperacyjne są elementem kontroli jakości robót poprzedzających wykonywanie instalacji i w 

szczególności powinny im podlegać prace, których wykonanie ma istotne znaczenie dla realizowanej instalacji, 

np. ma nieodwracalny wpływ na zgodne z projektem i prawidłowe wykonanie elementów tej instalacji. 

Odbiory międzyoperacyjne należy dokonywać szczególnie, jeżeli dalsze roboty będą wykonywane przez 

innych pracowników. 

Odbiory międzyoperacyjne należy przeprowadzać, przykładowo w stosunku do następujących rodzajów:  

a) wykonanie przejść dla przewodów przez ściany i stropy - umiejscowienie i wymiary otworu, 

b) wykonanie bruzd w ścianach – wymiary bruzdy; czystość bruzdy; w przypadku odcinka pionowego 

instalacji – zgodność kierunku bruzdy z pionem; w przypadku odcinka poziomego instalacji – 

zgodność kierunku bruzdy z projektowanym spadkiem;  

w przypadku odcinka instalacji w przegrodzie zewnętrznej - projektowana izolacja cieplna bruzdy. 

Po dokonaniu odbioru międzyoperacyjnego należy sporządzić protokół stwierdzający jakość wykonania robót 

oraz potwierdzający ich przydatność do prawidłowego wykonania instalacji.  

W protokóle należy jednoznacznie identyfikować miejsca i zakres robót objętych odbiorem. 

W przypadku negatywnej oceny jakości wykonania robót albo ich przydatności do prawidłowego wykonania 

instalacji, w protokóle należy określić zakres i termin wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. 

Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać odbioru międzyoperacyjnego. 

Odbiór techniczny - częściowy instalacji 

 Odbiór techniczny-częściowy powinien być przeprowadzany dla tych elementów lub części instalacji, do 

których zanika dostęp w wyniku postępu robót. Dotyczy on na przykład: przewodów zamykanych 

kanałach nieprzełazowych, przewodów układanych w rurach płaszczowych w warstwach budowlanych 

podłogi, uszczelnień przejść w przepustach przez przegrody budowlane, których sprawdzenie będzie 

niemożliwe lub utrudnione w fazie odbioru końcowego (technicznego). 

 Odbiór częściowy przeprowadza się w trybie przewidzianym dla odbioru końcowego (technicznego) 

jednak bez oceny prawidłowości pracy instalacji. 

 W ramach odbioru częściowego należy: 

a) Sprawdzić czy odbierany element instalacji lub jej część jest wykonana zgodnie z projektem 

wykonawczym oraz z ewentualnymi zapisami w dzienniku budowy dotyczącymi zmian  

w tym projekcie, 

b) Sprawdzić zgodność wykonania odbieranej części instalacji z wymaganiami określonymi  

w odpowiednich punktach niniejszej specyfikacji, a w przypadku odstępstw, sprawdzić uzasadnienie 

konieczności odstępstwa wprowadzone do dziennika budowy,  

c) Przeprowadzić niezbędne badania odbiorcze. 

 Po dokonaniu odbioru częściowego należy sporządzić protokół potwierdzający prawidłowe wykonanie 

robót, zgodność wykonania instalacji z projektem wykonawczymi pozytywny wynik niezbędnych badań 

odbiorczych. W protokóle należy jednoznacznie zidentyfikować miejsce zainstalowania elementów lub 

lokalizację części instalacji, które były objęte odbiorem częściowym. Do protokółu należy załączyć 
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protokóły niezbędnych badań odbiorczych. 

 W przypadku negatywnego wyniku odbioru częściowego, w protokóle należy określić zakres i termin 

wykonania prac naprawczych lub uzupełniających. Po wykonaniu tych prac należy ponownie dokonać 

odbioru częściowego. 

8.2. Odbiór techniczny-końcowy instalacji 

Instalacja powinna być przedstawiona do odbioru technicznego-końcowego po spełnieniu następujących 

warunków: 

a) zakończono wszystkie roboty montażowe przy instalacji,  

b) dokonano badań odbiorczych, z których wszystkie zakończyły się wynikiem pozytywnym, 

c) zakończono uruchamianie instalacji, 

d) zakończono roboty budowlano - konstrukcyjne, wykończeniowe i inne, mające wpływ na 

odprowadzenia ścieków w pomieszczeniach obsługiwanych przez instalację. 

Przy odbiorze końcowym instalacji należy przedstawić następujące dokumenty: 

a) projekt powykonawczy instalacji (z naniesionymi ewentualnymi zmianami  

i uzupełnieniami dokonanymi w czasie budowy), 

b) Dziennik Budowy, 

c) potwierdzenie zgodności wykonania instalacji z projektem wykonawczym, warunkami pozwolenia 

na budowę i przepisami, 

d) obmiary powykonawcze, 

e) protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 

f) protokóły odbiorów technicznych-częściowych, 

g) protokóły wykonanych badań odbiorczych, 

h) dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie wyroby budowlane, z których wykonano 

instalacje, 

i) dokumenty wymagane dla urządzeń podlegających odbiorom technicznym, 

j) instrukcje obsługi i gwarancje wbudowanych wyrobów, 

k) instrukcję obsługi instalacji. 

W ramach odbioru końcowego należy: 

a) sprawdzić czy instalacja jest wykonana zgodnie z projektem powykonawczym, 

b) sprawdzić zgodność wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami określonymi  

w odpowiednich punktach SST, a w przypadku odstępstw, sprawdzić w dzienniku budowy 

uzasadnienie konieczności wprowadzenia odstępstwa, 

c) sprawdzić protokóły odbiorów międzyoperacyjnych, 

d) sprawdzić protokóły odbiorów technicznych częściowych, 

e) sprawdzić protokóły zawierające wyniki badań odbiorczych, 

f) uruchomić instalację, sprawdzić osiąganie zakładanych parametrów. 

Odbiór końcowy kończy się protokolarnym przejęciem instalacji do użytkowania lub protokolarnym 

stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do użytkowania, wraz z podaniem przyczyn takiego stwierdzenia. 

Protokół odbioru końcowego nie powinien zawierać postanowień warunkowych.  

W przypadku zakończenia odbioru protokolarnym stwierdzeniem braku przygotowania instalacji do 

użytkowania, po usunięciu przyczyn takiego stwierdzenia, należy przeprowadzić ponowny odbiór instalacji. W 

ramach odbioru ponownego należy ponadto sprawdzić czy w czasie pomiędzy odbiorami elementy instalacji nie 

uległy destrukcji spowodowanej korozją, zamarznięciem wody instalacyjnej lub innymi przyczynami. 

9. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-81/B-10700/00  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  

i badania przy odbiorze. Wspólne wymagania i badania 

PN-81/B-10700/01  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  

i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne" 

PN-84/B-01701   Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach 

PN-92/B-01707  Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu 
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PN-80/C-89205  Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-80/C-89203   Kształtki kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu 

PN-92/B-10735  Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze." 

[1] Wymagania techniczne COBRI INSTAL – zeszyt 12 „Warunki techniczne wykonania i 

odbioru instalacji kanalizacyjnych". 

[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12 kwietnia 2002  

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 

(Dz.U. Nr 75/2002 poz.690 z późn. zm.), 

[3] „Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociągów z Tworzyw Sztucznych" wyd. 

SGGiK, 1994 r. 

 

 


