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S p e c y f i k a c j a  T e c h n i c z n a  

 

OBIEKT: Przebudowa Budynku Urz du Gminy na Biblioteczne  
                 Centrum Kultury i Edukacji 

LOKALIZACJA:  99-350 Nowe Ostrowy 80 dz. nr 31/1 obr. 10 
                                  

INWESTOR:  Gmina Nowe Ostrowy  
                         99-350 Nowe Ostrowy 80 

 

                         
CZ  OGÓLNA. 

a. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Projektowany budynek stanowi przebudow  istniej cego budynku 

jednokondygnacyjnego z poddaszem u ytkowym znajduj cego si  

na terenie inwestycji. 

Po przebudowie projektuje si  budynek wolnostoj cy, 

jednokondygnacyjny z poddaszem u ytkowym. 

Zakres projektowanych zmian w istniej cym budynku: 

- Projektuje si  now  ramp  dla niepe nosprawnych przy 

ównym wej ciu do budynku; 

- Projektuje si  przebudow  schodów wej ciowych i ich 

balustrad; 

- Projektuje si  likwidacj  bocznych schodów zewn trznych; 

- Projektuje si  ocieplenie elewacji budynku; 

- Projektuje si  wyburzenie istniej cych schodów drewnianych 

prowadz cych na pi tro i wykonanie nowych schodów 

monolitycznych w nowym miejscu; 
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- Projektuje si  zmian  uk adu pomieszcze  parteru                  

i pierwszego pi tra w tym stworzenie nowych zespo ów 

sanitarnych; 

- Projektuje si  wymian  istniej cego stropu drewnianego nad 

parterem na strop g sto ebrowy; 

- Projektuje si  wymian  istniej cej wi by dachowej              

z zachowaniem istniej cej geometrii dachu i wymian  

pokrycia dachowego; 

- Projektuje si  przebudow  przewodów kominowych od 

poziomu stropu nad parterem; 

- Projektuje si  wymian  wszystkich okien i drzwi 

zewn trznych i wewn trznych; 

- Projektuje si  ca y zakres robót wyko czeniowych oraz 

izolacji termicznych i przeciwwilgociowych. 

 

b. Prace powinny by  tak zorganizowane aby: 

- nie zak óca y organizacji s siednich budynków; 

- nie utrudnia  osobom trzecim; 

- przestrzega  wymogi ochrony rodowiska; 

- zachowa  warunki BHP; 

- stworzy  zaplecze budowy; 

- nie ogranicza  ruchu przy wje dzie; 

- nie uszkodzi  istniej cych ogrodze  i nawierzchni. 

 

 Wykona : 

 

Kutno, luty 2013r. 
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1. WST P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania ogólne dotycz ce wy-konania i
odbioru robót w obiektach budowlanych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.
1.1.

Projektant sporz dzaj cy dokumentacj  projektow  i odpowiednie szczegó owe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych mo e wprowadza  do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupe nienia lub u ci lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i robót, uwzgl dniaj ce wymagania Zamawiaj cego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robót, które s  niezb dne do okre lania ich standardu i jako ci.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach
ma ych prostych robót i konstrukcji drugorz dnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno ,
e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie

do wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
Zaleca si  wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze rodków

pozabud etowych (nie obj tych ustaw  Prawo zamówie  publicznych).

1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuj  wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych
obj tych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegó owymi specyfikacjami technicznymi (SST).

1.4. Okre lenia podstawowe
Ilekro  w ST jest mowa o:
1.4.1. obiekcie budowlanym – nale y przez to rozumie :

a) budynek wraz z instalacjami i urz dzeniami technicznymi,
b) budowl  stanowi  ca  techniczno-u ytkow  wraz z instalacjami i urz dzeniami,
c) obiekt ma ej architektury;

1.4.2. budynku – nale y przez to rozumie  taki obiekt budowlany, który jest trwale zwi zany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoc  przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym – nale y przez to rozumie  budynek wolno stoj cy albo
budynek o zabudowie bli niaczej, szeregowej lub grupowej, s cy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowi cy konstrukcyjnie samodzieln  ca , w którym dopuszcza si
wydzielenie nie wi cej ni  dwóch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu

ytkowego o powierzchni ca kowitej nieprzekraczaj cej 30% powierzchni ca kowitej budynku.
1.4.4. budowli – nale y przez to rozumie  ka dy obiekt budowlany nie b cy budynkiem lub obiektem

ma ej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne,
wolno stoj ce maszty antenowe, wolno stoj ce trwale zwi zane z gruntem urz dzenia reklamowe,
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stoj ce
instalacje przemys owe lub urz dzenia techniczne, oczyszczalnie cieków, sk adowiska odpadów,
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przej cia dla pieszych,
sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a tak e cz ci budowlane
urz dze  technicznych (kot ów, pieców przemys owych i innych urz dze ) oraz fundamenty pod
maszyny i urz dzenia, jako odr bne pod wzgl dem technicznym cz ci przedmiotów sk adaj cych
si  na ca  u ytkow .

1.4.5. obiekcie ma ej architektury – nale y przez to rozumie  niewielkie obiekty, a w szczególno ci:
a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzy e przydro ne, figury,
b) pos gi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej,
c) ytkowe s ce rekreacji codziennej i utrzymaniu porz dku, jak: piaskownice, hu tawki,

drabinki, mietniki.
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1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym – nale y przez to rozumie  obiekt budowlany przeznaczony
do czasowego u ytkowania w okresie krótszym od jego trwa ci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a tak e obiekt budowlany nie po czony trwale z
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzeda y ulicznej i wystawowe, przekrycia
namiotowe i pow oki pneumatyczne, urz dzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

1.4.7. budowie – nale y przez to rozumie  wykonanie obiektu budowlanego w okre lonym miejscu, a
tak e odbudow , rozbudow , nadbudow  obiektu budowlanego.

1.4.8. robotach budowlanych – nale y przez to rozumie  budow , a tak e prace polegaj ce na
przebudowie, monta u, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego.

1.4.9. remoncie – nale y przez to rozumie  wykonywanie w istniej cym obiekcie budowlanym robót
budowlanych polegaj cych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowi cych bie cej
konserwacji.

1.4.10. urz dzeniach budowlanych – nale y przez to rozumie  urz dzenia techniczne zwi zane z
obiektem budowlanym zapewniaj ce mo liwo  u ytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przy cza i urz dzenia instalacyjne, w tym s ce oczyszczaniu lub
gromadzeniu cieków, a tak e przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod mietniki.

1.4.11. terenie budowy – nale y przez to rozumie  przestrze , w której prowadzone s  roboty budowlane
wraz z przestrzeni  zajmowan  przez urz dzenia zaplecza budowy.

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomo ci  na cele budowlane – nale y przez to rozumie  tytu
prawny wynikaj cy z prawa w asno ci, u ytkowania wieczystego, zarz du, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowi zaniowego, przewiduj cego uprawnienia do wykonywania robót
budowlanych.

1.4.13. pozwoleniu na budow  – nale y przez to rozumie  decyzj  administracyjn  zezwalaj  na
rozpocz cie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych ni  budowa
obiektu budowlanego.

1.4.14. dokumentacji budowy – nale y przez to rozumie  pozwolenie na budow  wraz z za czonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protoko y odbiorów cz ciowych i ko cowych, w miar
potrzeby, rysunki i opisy s ce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksi  obmiarów, a w
przypadku realizacji obiektów metod  monta u – tak e dziennik monta u.

1.4.15. dokumentacji powykonawczej – nale y przez to rozumie  dokumentacj  budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami
powykonawczymi.

1.4.16. terenie zamkni tym – nale y przez to rozumie  teren zamkni ty, o którym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:
a) obronno ci lub bezpiecze stwa pa stwa, b cy w dyspozycji jednostek organizacyjnych

podleg ych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewn trznych i Administracji
oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezpo redniego wydobywania kopaliny ze z a, b cy w dyspozycji zak adu górniczego.
1.4.17. aprobacie technicznej – nale y przez to rozumie  pozytywn  ocen  techniczn  wyrobu,

stwierdzaj  jego przydatno  do stosowania w budownictwie.
1.4.18. ciwym organie – nale y przez to rozumie  organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub

organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich w ciwo ci okre lonych w
rozdziale 8.

1.4.19. wyrobie budowlanym – nale y przez to rozumie  wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie
zgodno ci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposób trwa y w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym po czeniu stanowi cym integraln  ca

ytkow .
1.4.20. organie samorz du zawodowego – nale y przez to rozumie  organy okre lone w ustawie z dnia

15 grudnia 2000 r. o samorz dach zawodowych architektów, in ynierów budownictwa oraz
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pó n. zm.).

1.4.21. obszarze oddzia ywania obiektu – nale y przez to rozumie  teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepisów odr bnych, wprowadzaj cych zwi zane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

1.4.22. op acie – nale y przez to rozumie  kwot  nale no ci wnoszon  przez zobowi zanego za
okre lone ustaw  obowi zkowe kontrole dokonywane przez w ciwy organ.
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1.4.23. drodze tymczasowej (monta owej) – nale y przez to rozumie  drog  specjalnie przygotowan ,
przeznaczon  do ruchu pojazdów obs uguj cych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidzian  do usuni cia po ich zako czeniu.

1.4.24. dzienniku budowy – nale y przez to rozumie  dziennik wydany przez w ciwy organ zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w czasie wykonywania robót.

1.4.25. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc  robót, upowa niona do kierowania
robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosz ca ustawow
odpowiedzialno  za prowadzon  budow .

1.4.26. rejestrze obmiarów – nale y przez to rozumie  – akceptowan  przez Inspektora nadzoru ksi  z
ponumerowanymi stronami, s  do wpisywania przez Wykonawc  obmiaru dokonanych robót
w formie wylicze , szkiców i ewentualnie dodatkowych za czników. Wpisy w rejestrze obmiarów
podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1.4.27. laboratorium – nale y przez to rozumie  laboratorium jednostki naukowej, zamawiaj cego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiaj cego, niezb dne do
przeprowadzania niezb dnych bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci stosowanych wyrobów
budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.

1.4.28. materia ach – nale y przez to rozumie  wszelkie materia y naturalne i wytwarzane jak równie
ró ne tworzywa i wyroby niezb dne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1.4.29. odpowiedniej zgodno ci – nale y przez to rozumie  zgodno  wykonanych robót dopuszczalnymi
tolerancjami, a je li granice tolerancji nie zosta y okre lone – z przeci tnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru – nale y przez to rozumie  wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotycz ce sposobu realizacji robót lub
innych spraw zwi zanych z prowadzeniem budowy.

1.4.31. projektancie – nale y przez to rozumie  uprawnion  osob  prawn  lub fizyczn  b  autorem
dokumentacji projektowej.

1.4.32. rekultywacji – nale y przez to rozumie  roboty maj ce na celu uporz dkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.

1.4.33. cz ci obiektu lub etapie wykonania – nale y przez to rozumie  cz  obiektu budowlanego
zdoln  do spe niania przewidywanych funkcji techniczno-u ytkowych i mo liw  do odebrania i
przekazania do eksploatacji.

1.4.34. ustaleniach technicznych – nale y przez to rozumie  ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegó owych specyfikacjach technicznych.

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robót – nale y przez to rozumie  grupy, klasy, kategorie okre lone
w rozporz dzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego S ownika
Zamówie  (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pó n. zm.).

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadaj ca odpowiednie wykszta cenie techniczne i
praktyk  zawodow  oraz uprawnienia budowlane, wykonuj ca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budow  obiektu budowlanego. Reprezentuje
on interesy inwestora na budowie i wykonuje bie  kontrol  jako ci i ilo ci wykonanych robot,
bierze udzia  w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikaj cych, badaniu i odbiorze
instalacji oraz urz dze  technicznych, jak równie  przy odbiorze gotowego obiektu.

1.4.37. instrukcji technicznej obs ugi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawc
urz dze  technicznych i maszyn, okre laj ca rodzaje i kolejno  lub wspó zale no  czynno ci
obs ugi, przegl dów i zabiegów konserwacyjnych, warunkuj cych ich efektywne i bezpieczne

ytkowanie. Instrukcja techniczna obs ugi (eksploatacji) jest równie  sk adnikiem dokumentacji
powykonawczej obiektu budowlanego.

1.4.38. istotnych wymaganiach – oznaczaj  wymagania dotycz ce bezpiecze stwa, zdrowia i pewnych
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spe nia  roboty budowlane.

1.4.39. normach europejskich – oznaczaj  normy przyj te przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie
(EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami dzia ania tych
organizacji.

1.4.40. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
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kolejno ci technologicznej ich wykonania, ze szczegó owym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalaj cych szczegó owy opis, oraz wskazanie szczegó owych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilo ci jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.

1.4.41. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu s  mo liwe do odebrania pod
wzgl dem ilo ci i wymogów jako ciowych oraz uwzgl dniaj  przyj ty stopie  scalenia robót.

1.4.42. Wspólnym S owniku Zamówie  – jest systemem klasyfikacji produktów, us ug i robót
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówie  publicznych. Sk ada si  ze s ownika g ównego
oraz s ownika uzupe niaj cego. Obowi zuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z
postanowieniami rozporz dzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do okre lania przedmiotu
zamówienia przez zamawiaj cych z ówczesnych Pa stw Cz onkowskich UE sta o si
obowi zkowe z dniem 20 grudnia 2003 r.

Polskie Prawo zamówie  publicznych przewidzia o obowi zek stosowania klasyfikacji CPV
pocz wszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.43. Zarz dzaj cym realizacj  umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna okre lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarz dzaj cym, wyznaczona przez zamawiaj cego,
upowa niona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umow  w zakresie okre lonym w
udzielonym pe nomocnictwie (zarz dzaj cy realizacj  nie jest obecnie prawnie okre lony w
przepisach).

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy, w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacj  i wspó rz dne
punktów g ównych obiektu oraz reperów, przeka e dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i
utrwali na w asny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawiera  opis, cz  graficzn , obliczenia i dokumenty, zgodne
z wykazem podanym w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj
projektow :
 dostarczon  przez Zamawiaj cego,
 sporz dzon  przez Wykonawc .

1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowi  za czniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s
obowi zuj ce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.

W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich
wa no ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbie no ci podane na rysunku wielko ci liczbowe wymiarów
 wa niejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y maj  by  zgodne z dokumentacj  projektow  i

SST.
Wielko ci okre lone w dokumentacji projektowej i w SST b  uwa ane za warto ci docelowe, od

których dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i
elementów budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji.
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W przypadku, gdy dostarczane materia y lub wykonane roboty nie b  zgodne z dokumentacj
projektow  lub SST i maj  wp yw na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan
zast pione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Wykonawca jest zobowi zany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu a
do zako czenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie utrzymywa  tymczasowe urz dzenia zabezpieczaj ce, w
tym: ogrodzenia, por cze, o wietlenie, sygna y i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne rodki
niezb dne do ochrony robót, wygody spo eczno ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w
cen  umown .

1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce
ochrony rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wyko czeniowych Wykonawca b dzie:
a) utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
b) podejmowa  wszelkie konieczne kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm dotycz cych

ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub uci liwo ci
dla osób lub w asno ci spo ecznej, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych przyczyn powsta ych
w nast pstwie jego sposobu dzia ania.

Stosuj c si  do tych wymaga , Wykonawca b dzie mia  szczególny wzgl d na:
1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
c) mo liwo ci  powstania po aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisy ochrony przeciwpo arowej.

Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dost pem osób trzecich.

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel wykonawcy.

1.5.7. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji i urz dze  zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego
poziomem, takie jak ruroci gi, kable itp. Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze  w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych u ytkowników oraz b dzie z nimi wspó pracowa , dostarczaj c wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane
przez jego dzia ania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.

1.5.8. Ograniczenie obci  osi pojazdów
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie gruntu,
materia ów i wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do
przewozu nietypowych wagowo adunków i w sposób ci y b dzie o ka dym takim przewozie powiadamia
Inspektora nadzoru. Pojazdy i adunki powoduj ce nadmierne obci enie osiowe nie b  dopuszczone na
wie o uko czony fragment budowy w obr bie terenu budowy i wykonawca b dzie odpowiada  za napraw

wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpiecze stwo i higiena pracy
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Podczas realizacji robót wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny
pracy.

W szczególno ci wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i
odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do
robót od daty rozpocz cia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pa stwowej i
samorz dowej, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporz dzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny pracy podczas
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki
Socjalnej z dnia 26 wrze nia 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U.
Nr 169 poz. 1650).

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie
wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób
ci y b dzie informowa  Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne
odno ne dokumenty.

2. MATERIA Y

2.1. ród a uzyskania materia ów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegó owe informacje dotycz ce, zamawiania lub
wydobywania materia ów i odpowiednie aprobaty techniczne lub wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia ci ych bada  okre lonych w SST w celu
udokumentowania, e materia y uzyskane z dopuszczalnego ród a spe niaj  wymagania SST w czasie
post pu robót.

Pozosta e materia y budowlane powinny spe nia  wymagania jako ciowe okre lone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegó owych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2.2. Pozyskiwanie masowych materia ów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych w adz na pozyskanie
materia ów z jakichkolwiek z  miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i jest
zobowi zany dostarczy  Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem eksploatacji

a.
Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz

proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z

jakiegokolwiek z a.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty

zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót, chyba e postanowienia ogólne lub szczegó owe
warunków umowy stanowi  inaczej.

Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b
formowane w ha dy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio
do wymaga  umowy lub wskaza  Inspektora nadzoru.

Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowi zuj cymi na
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danym obszarze.

2.3. Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym
Materia y nie odpowiadaj ce wymaganiom jako ciowym zostan  przez Wykonawc  wywiezione z terenu
budowy, b  z one w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Ka dy rodzaj robót, w którym znajduj  si  nie zbadane i nie zaakceptowane materia y, Wykonawca
wykonuje na w asne ryzyko, licz c si  z jego nieprzyj ciem i niezap aceniem.

2.4. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do robót,
by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do robót i by y
dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materia ów
Je li dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  zastosowania ró nych rodzajów materia ów
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materia u. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materia u nie mo e by
pó niej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZ T
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego
wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, programie
zapewnienia jako ci lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow .

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie spe nia  normy ochrony rodowiska i przepisy dotycz ce jego

ytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie

sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy

wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie mo e by
pó niej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.

Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotycz ce przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. rodki
transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  dopuszczone przez

ciwy zarz d drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
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5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Przed rozpocz ciem robót wykonawca opracuje:

 projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien sk ada  si  z cz ci opisowej i graficznej,

 plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (plan bioz),

 projekt organizacji budowy,

 projekt technologii i organizacji monta u (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów
konstrukcyjnych o wi kszych gabarytach lub masie).

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  lub kontraktem oraz
za jako  zastosowanych materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj
pro-jektow , wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robót oraz poleceniami
Inspektora nadzoru.

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za pe  obs ug  geodezyjn  przy wykonywaniu wszystkich
elementów robót okre lonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pi mie przez Inspektora
nadzoru.

5.2.2. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego przez Wykonawc  w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor nadzoru, poprawione przez
Wykonawc  na w asny koszt.

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elemen-tów robót
 oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w

SST, a tak e w normach i wytycznych.

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotycz ce realizacji robót b  wykonywane przez Wy-konawc  nie
pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym, pod gro  wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytu u
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jako ci
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jako ci (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania
robót, mo liwo ci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z
dokumentacj  projektow , SST.
Program zapewnienia jako ci winien zawiera :

 organizacj  wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,

 organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

 plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia,

 wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

 wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów robót,

 system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót,

 wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ),
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 sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, a tak e
wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i
form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

 wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,

– rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

 sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i
sprawdzanie urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót.

6.2. Zasady kontroli jako ci robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  jako ci robót i stosowanych materia ów. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, w czaj c w to personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i
wszystkie urz dzenia niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót.

Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci
zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w SST. W przypadku, gdy
nie zosta y one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni
wykonanie robót zgodnie z umow .

Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych Wykonawcy w
celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie
na wyniki bada , Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci
je do u ytku dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów.

Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów i robót ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych
na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym
prawdopodobie stwem wytypowane do bada .

Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz

tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub
ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.

Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  b  odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
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6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5. Raporty z bada
Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej,
nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.

Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania. Do umo liwienia jemu kontroli
zapewniona b dzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc ,
dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada

dostarczonych przez Wykonawc .
Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy,

na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i
robót z dokumentacj  projektow  i SST. W takim przypadku, ca kowite koszty powtórnych lub
dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc .

6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te wyroby i materia y, które:
1. posiadaj  certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami

technicznymi okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporz dzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),,

2. posiadaj  deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
3. Polsk  Norm  lub
4. aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie s

obj te certyfikacj  okre lon  w pkt. 1 i które spe niaj  wymogi SST.
5. znajduj  si  w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporz dzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99).

W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da ich partia
dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jedno-znaczny jej cechy.

Jakiekolwiek materia y, które nie spe niaj  tych wymaga  b  odrzucone.
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6.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urz dowym obowi zuj cym Zamawiaj cego i
Wykonawc  w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.

Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.

Zapisy b  czytelne, dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden
pod drugim, bez przerw.

Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem
za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:
dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,
dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,
terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych
odbiorów robót,
wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót,
dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z
podaniem kto je przeprowadza ,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza ,
inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si .
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyj cia lub zaj ciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . Projektant

nie jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót.

[2] Ksi ka obmiarów
Ksi ka obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  sukcesywnie w jednostkach przyj tych w
kosztorysie lub w SST.
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[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci
materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny by
udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozosta e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast puj ce dokumenty:
a) pozwolenie na budow ,
b) protoko y przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protoko y odbioru robót,
e) protoko y z narad i ustale ,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl du
na yczenie Zamawiaj cego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow
i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

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

Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci robót podanych w kosztorysie ofertowym lub

gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane
zostan  poprawione wg ustale  Inspektora nadzoru na pi mie. Obmiar gotowych robót b dzie
przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci na rzecz Wykonawcy lub w innym
czasie okre lonym w umowie.

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót i materia ów
Zasady okre lania ilo ci robót podane s  w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okre lonymi w dokumentacji projektowej i
kosztorysowejprzedmiarze robót.
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7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t
wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym
okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdra ania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom SST.

dzie utrzymywa  to wyposa enie, zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym odbiorom:

a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urz dze  technicznych,
c) odbiorowi cz ciowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (ko cowemu),
e) odbiorowi po up ywie okresu r kojmi 
f) odbiorowi pogwarancyjnemupo up ywie okresu gwarancji.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie jako ci wykonywanych robót
oraz ilo ci tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót. Odbioru tego
dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie
pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacj  projektow , SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót
dokonuje si  dla zakresu robót okre lonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu
(ilo ci) oraz jako ci.

Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez
Wykonawc  wpisem do dziennika budowy.
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Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie
przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót
z dokumentacj  projektow  i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie
odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu oraz odbiorów cz ciowych, zw aszcza w zakresie
wykonania robót uzupe niaj cych i robót poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupe niaj cych w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wyko czeniowych, komisja przerwie swoje czynno ci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i SST z uwzgl dnieniem
tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszon
warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga  przyj tych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (ko cowe)
Podstawowym dokumentem jest protokó  odbioru ostatecznego robót, sporz dzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiaj cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
1. dokumentacj  powykonawcz , tj. dokumentacj  budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w

toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub

zamienne),
3. protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i zanikaj cych,
4. protoko y odbiorów cz ciowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST i programem

zapewnienia jako ci (PZJ),
8. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, certyfikaty na znak

bezpiecze stwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jako ci (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom
urz dze ,

10. geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaj cego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjnypo up ywie okresu r kojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po up ywie okresu r kojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót
zwi zanych z usuni ciem wad, które ujawni  si  w okresie r kojmi i gwarancjigwarancyjnym i r kojmi.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu 
z uwzgl dnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót(ko cowy) robót”.
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9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawc  za jednostk  obmiarow
ustalon  dla danej pozycji kosztorysu przyj  przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych.

Dla robót wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana przez Wykonawc  i
przyj ta przez Zamawiaj cego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie rycza towe b dzie uwzgl dnia  wszystkie
czynno ci, wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i w
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie rycza towe robót b  obejmowa :
robocizn  bezpo redni  wraz z narzutami,
warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
warto  pracy sprz tu wraz z narzutami,
koszty po rednie i zysk kalkulacyjny,
podatki obliczone zgodnie z obowi zuj cymi przepisami, ale z wy czeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

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

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projek-tu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-cze stwa
ruchu,

(c) op aty/dzier awy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, ozna-kowa  i
drena u,

(f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.
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9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych,
poziomych, barier i wiate ,

(b) utrzymanie p ynno ci ruchu publicznego.

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

(a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

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

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1. Ustawy
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz.

2016 z pó n. zm.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
– Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpo arowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r.

Nr 147, poz. 1229).
– Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. – o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pó n.

zm.).
– Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pó n.

zm.).
– Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204,

poz. 2086).

10.2. Rozporz dzenia
– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. – w sprawie systemów oceny

zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209,
poz. 1779).

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

– Rozporz dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo ecznej z dnia 26 wrze nia 1997 r. – w sprawie
ogólnych przepisów bezpiecze stwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. – w sprawie bezpiecze stwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. – w sprawie informacji
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (Dz.
U. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. – w sprawie szczegó owego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. – w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U.
Nr 198, poz. 2041).
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– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniaj ce rozporz dzenie w
sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia
zamawiaj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.
2042).

10.3. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych, (tom I, II, III, IV, V)

Arkady, Warszawa 1989-1990.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,

Warszawa 2003.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny O rodek

Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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2.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45111200 
ROBOTY W ZAKRESIE 

PRZYGOTOWANIA TERENU 
POD BUDOW  I ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW 
POD FUNDAMENTY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH 

W GRUNTACH KAT. I-V
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2. MATERIA Y (grunty) – OGÓLNE WYMAGANIA ............................................ 7

3. SPRZ T ......................................................................................................... 8
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5. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................... 9

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT .................................................................... 11

7. OBMIAR ROBÓT ......................................................................................... 15
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ZA CZNIKI

Tabela 1. Podzia  gruntów na kategorie ............................................................. 20

Tabela 2. Podzia  gruntów pod wzgl dem wysadzinowo ci wg PN-S-02205 ....... 21

Najwa niejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegó owa Specyfikacja Techniczna
PZJ – Program Zabezpieczenia Jako ci
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1. WST P

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
ziemnych i ma ej architektury realizowanych w obr bie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót ziemnych przy
wykonywaniu wykopów pod fundamenty obiektów budowlanych kubaturowych.

Znaczy to, i  projektant sporz dzaj cy dokumentacj  projektow  i odpowiednie szczegó owe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych mo e wprowadza  do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupe nienia lub u ci lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
robót, uwzgl dniaj ce wymagania Zamawiaj cego oraz konkretne warunki realizacji robót, które s
niezb dne do okre lania ich standardu i jako ci.

Niniejsza specyfikacja nie ma zastosowania do robót ziemnych zwi zanych z budow  kolei, dróg
samochodowych, budowli wodnych i robót melioracyjnych oraz robót zwi zanych z zak adaniem
ruroci gów lub instalacji – wykonywanych poza placem budowy.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz  zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy
lub modernizacji obiektów kubaturowych i obejmuj :
a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),
b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Okre lenia podstawowe

1.4.1. Wykop fundamentowy dla obiektów budowlanych kubaturowych okre la dokumentacja, która
powinna zawiera :

– rzuty i przekroje obiektów,
– plan sytuacyjno-wysoko ciowy,
– nachylenie skarp sta ych i roboczych w wykopach i nasypach,
– sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,
– wyniki techniczne bada  pod a gruntowego,
– szczegó owe warunki techniczne wykonania robót (np. wymagane zag szczenie zasypki, nasypu
itp.).

1.4.2. boko  wykopu – ró nica rz dnej terenu i rz dnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdj cia
warstwy ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop p ytki – wykop, którego g boko  jest mniejsza ni  1 m.
1.4.4. Wykop redni – wykop, którego g boko  jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.5. Wykop g boki – wykop, którego g boko  przekracza 3 m.
1.4.6. Grunt skalisty – grunt rodzimy, lity lub sp kany o nieprzesuni tych blokach, którego próbki nie

wykazuj  zmian obj to ci ani nie rozpadaj  si  pod dzia aniem wody destylowanej; maj
wytrzyma  na ciskanie Rc  ponad 0,2 Mpa; wymaga u ycia rodków wy-buchowych albo
narz dzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
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1.4.7. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, po ony w obr bie obiektu
kubaturowego.

1.4.8. Dokop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki wykopu fundamentowego lub
wykonania nasypów, po one poza placem budowy.

1.4.9. Odk ad – miejsce wbudowania lub sk adowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwi zanych z
tym obiektem.

1.4.10. Wska nik zag szczenia gruntu – wielko  charakteryzuj ca stan zag szczenia gruntu, okre lona
wg wzoru:

ds

d
s p

pI

gdzie:
      pd – sto  obj to ciowa szkieletu zag szczonego gruntu (Mg/m3),
      pds–maksymalna g sto  obj to ciowa szkieletu gruntowego przy wilgotno ci optymalnej, okre lona w

normalnej próbie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [3], s -ca do oceny zag szczenia gruntu w
robotach ziemnych, badana zgodnie z norm  BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.11. Wska nik ró noziarnisto ci – wielko  charakteryzuj ca zag szczalno  gruntów niespoistych,
okre lona wg wzoru:

10

60

d
dU

gdzie:
d60 – rednica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),
d10 – rednica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.12. Pozosta e okre lenia podstawowe i definicje wynikaj ce z polskich norm, przepisów i literatury
technicznej:

– dziennik budowy – dokument wydany przez odpowiedni organ nadzoru budowlanego zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami, stanowi cy urz dowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz
zdarze  i okoliczno ci zachodz cych w czasie wykonywania robót.

– kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawc , upowa niona do kie-rowa-nia
robotami i do wyst powania w jego imieniu w sprawach realizacji kon-traktu,

– ksi ka obmiaru – ksi ka z ponumerowanymi stronami, s ca do wpisywania przez
Wykonawc  obmiaru dokonywanych robót w formie wylicze , szkiców i ewentualnie dodatkowych
za czników; wpisy w ksi ki obmiarów podlegaj  potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

– laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiaj cego, nie-zb dne do
przeprowadzania wszelkich bada  i prób zwi zanych z ocen  jako ci mate-ria ów oraz robót,

– polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru w formie pisemnej, dotycz ce sposobu realizacji robót lub innych spraw zwi zanych z
prowadzeniem budowy,

– projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna b ca autorem dokumentacji projektowej.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
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1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiaj cy w terminie okre lonym w dokumentach umowy przeka e Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj  i wspó rz dne punktów

ównych obiektu oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa
komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno  za ochron  przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru ko cowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i
utrwali na w asny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa b dzie zawiera  rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym
w szczegó owych warunkach umowy, uwzgl dniaj cym podzia  na dokumentacj  projektow :
– Zamawiaj cego,
– sporz dzon  przez Wykonawc .

1.5.3. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru
Wykonawcy stanowi  cz  umowy, a wymagania wyszczególnione w cho by jednym z nich s
obowi zuj ce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte by y w ca ej dokumentacji.

W przypadku rozbie no ci w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowi zuje kolejno  ich
wa no ci wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mo e wykorzystywa  b dów lub opuszcze  w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi  Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i
poprawek.

W przypadku rozbie no ci, opis wymiarów wa niejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materia y b  zgodne z dokumentacj  projektow  i SST.
Dane okre lone w dokumentacji projektowej i w STT b  uwa ane za warto ci docelowe, od których

dopuszczalne s  odchylenia w ramach okre lonego przedzia u tolerancji. Cechy materia ów i elementów
budowli musz  by  jednorodne i wykazywa  zgodno  z okre lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech
nie mog  przekracza  dopuszczalnego przedzia u tolerancji.

W przypadku, gdy materia y lub roboty nie b  w pe ni zgodne z dokumentacj  projektow  lub SST i
wp ynie to na niezadowalaj  jako  elementu budowli, to takie materia y zostan  zast pione innymi, a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i b dzie obs ugiwa  wszystkie tymczasowe
urz dzenia zabezpieczaj ce takie jak: zapory, wiat a ostrzegawcze, sygna y itp., zapewniaj c w ten
sposób bezpiecze stwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni sta e warunki widoczno ci w dzie  i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest
to nieodzowne ze wzgl dów bezpiecze stwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odr bnej zap acie i przyjmuje si , e jest w czony w
cen  umown .

1.5.5. Ochrona rodowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca ma obowi zek zna  i stosowa  w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotycz ce
ochrony rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca b dzie:
a) utrzymywa  teren budowy i wykopy w stanie bez wody stoj cej,
b) podejmowa  wszelkie uzasadnione kroki maj ce na celu stosowanie si  do przepisów i norm

dotycz cych ochrony rodowiska na terenie i wokó  terenu budowy oraz b dzie unika  uszkodze  lub
uci liwo ci dla osób lub w asno ci spo ecznej i innych, a wynikaj cych ze ska enia, ha asu lub innych
przyczyn powsta ych w nast pstwie jego sposobu dzia ania.

Stosuj c si  do tych wymaga , b dzie mia  szczególny wzgl d na:
1) lokalizacj  baz, warsztatów, magazynów, sk adowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) rodki ostro no ci i zabezpieczenia przed:
3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych py ami lub substancjami toksycznymi,
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4) zanieczyszczeniem powietrza py ami i gazami,
5) mo liwo ci  powstania po aru.

1.5.6. Ochrona przeciwpo arowa
Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów ochrony przeciwpo arowej.

Wykonawca b dzie utrzymywa  sprawny sprz t przeciwpo arowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych
oraz w maszynach i pojazdach.

Materia y atwopalne b  sk adowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dost pem osób trzecich.

Wykonawca b dzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po arem wywo anym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materia y szkodliwe dla otoczenia
Materia y, które w sposób trwa y s  szkodliwe dla otoczenia, nie b  dopuszczalne do u ytku.

Nie dopuszcza si  u ycia materia ów wywo uj cych szkodliwe promieniowanie o st eniu wi kszym od
dopuszczalnego, okre lonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materia y odpadowe u yte do robót b  mia y aprobat  techniczn  wydan  przez
uprawnion  jednostk , jednoznacznie okre laj  brak szkodliwego oddzia ywania tych materia ów na
rodowisko.

Materia y, które s  szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zako czeniu robót ich
szkodliwo  zanika (np. materia y pylaste) mog  by  u yte pod warunkiem przestrzegania wymaga
technologicznych wbudowania. Je eli wymagaj  tego odpowiednie przepisy Zamawiaj cy powinien
otrzyma  zgod  na u ycie tych materia ów od w ciwych organów administracji pa stwowej.

Je eli Wykonawca u  materia ów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich u ycie
spowodowa o jakiekolwiek zagro enie rodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiaj cy.

1.5.8. Ochrona w asno ci publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochron  instalacji na powierzchni ziemi i za urz dzenia podziemne, takie jak
ruroci gi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich w adz b cych w cicielami tych urz dze
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiaj cego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni w ciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urz dze
w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowi zany jest umie ci  w swoim harmonogramie rezerw  czasow  dla wszelkiego
rodzaju robót, które maj  by  wykonane w zakresie prze enia instalacji i urz dze  podziemnych na
terenie budowy i powiadomi  Inspektora nadzoru i w adze lokalne o zamiarze rozpocz cia robót. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzw ocznie powiadomi Inspektora nadzoru i
zainteresowane w adze oraz b dzie z nimi wspó pracowa , dostarczaj c wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca b dzie odpowiada  za wszelkie spowodowane przez jego dzia ania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urz dze  podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiaj cego.

1.5.9. Ograniczenie obci  osi pojazdów
Wykonawca stosowa  si  b dzie do ustawowych ogranicze  obci enia na o  przy transporcie materia ów
i gruntu, wyposa enia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezb dne zezwolenia od w adz co do
przewozu nietypowych wagowo adunków.

1.5.10. Bezpiecze stwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca b dzie przestrzega  przepisów dotycz cych bezpiecze stwa i higieny
pracy.

W szczególno ci Wykonawca ma obowi zek zadba , aby personel nie wykonywa  pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spe niaj cych odpowiednich wymaga  sanitarnych.

Wykonawca zapewni i b dzie utrzymywa  wszelkie urz dzenia zabezpieczaj ce, socjalne oraz sprz t i
odpowiedni  odzie  dla ochrony ycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpiecze stwa publicznego.

Uznaje si , e wszelkie koszty zwi zane z wype nieniem wymaga  okre lonych powy ej nie podlegaj
odr bnej zap acie i s  uwzgl dnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca b dzie odpowiedzialny za ochron  robót i za wszelkie materia y i urz dzenia u ywane do
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robót od daty rozpocz cia do daty zako czenia robót (do wydania potwierdzenia ich zako czenia przez
Inspektora nadzoru).

Wykonawca b dzie utrzymywa  roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.
Je li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru

powinien rozpocz  roboty utrzymaniowe nie pó niej ni  w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie si  do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowi zany jest zna  wszelkie przepisy wydane przez organa administracji pa stwowej i
lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które s  w jakikolwiek sposób zwi zane z robotami i b dzie w pe ni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca b dzie przestrzega  praw patentowych i b dzie w pe ni odpowiedzialny za wype nienie
wszelkich wymaga  prawnych odno nie wykorzystania opatentowanych urz dze  lub metod i w sposób
ci y b dzie informowa  Inspektora nadzoru o swoich dzia aniach, przedstawiaj c kopie zezwole  i inne
odno ne dokumenty.

2. MATERIA Y (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA

2.1. ród a uzyskania materia ów (gruntu)
Wykonawca przedstawi szczegó owe informacje dotycz ce proponowanego ród a wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materia ów i odpowiednie wiadectwa bada  laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowi zany jest do prowadzenia bada  w celu udokumentowania, e materia y uzyskane
z dopuszczalnego ród a w sposób ci y spe niaj  wymagania SST w czasie post pu robót.

2.2. Pozyskiwanie materia ów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwole  od w cicieli i odno nych organów w adzy na pozyskanie
materia ów z jakichkolwiek róde  miejscowych, w czaj c w to ród a wskazane przez Zamawiaj cego i
jest zobowi zany dostarczy  Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpocz ciem
eksploatacji ród a.

Wykonawca przedstawi dokumentacj  zawieraj  raporty z bada  terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan  przez siebie metod  wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za spe nienie wymaga  ilo ciowych i jako ciowych materia ów z
jakiegokolwiek ród a.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: op aty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwi zane z dostarczeniem materia ów do robót, chyba e postanowienia ogólnych lub szczegó owych
warunków umowy stanowi  inaczej.

Humus i nadk ad czasowo zdj te z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i wiru b
formowane w ha dy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po uko czeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materia y pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy b  wykorzystane do robót lub odwiezione na odk ad odpowiednio
do wymaga  umowy lub wskaza  Inspektora nadzoru.

Z wyj tkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie b dzie prowadzi
adnych wykopów w obr bie terenu budowy poza tymi, które zosta y wyszczególnione w dokumentach

umowy.
Eksploatacja róde  materia ów b dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obo-wi zuj cymi na

danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i sk adowanie materia ów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sk adowane materia y, do czasu gdy b  one potrzebne do robót,
by y zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowa y swoj  jako  i w ciwo  do robót i by y
dost pne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sk adowania materia ów b  zlokalizowane w obr bie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawc .

2.4. Zasady wykorzystania gruntów
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Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny by  przez Wykonawc  wykorzystane w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mog  by  wywiezione poza
teren budowy tylko wówczas, gdy stanowi  nadmiar obj to ci robót ziemnych i za zezwoleniem Inspektora
nadzoru.

Je eli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopów, nie b c nadmiarem obj to ci robót
ziemnych, zosta y za zgod  Inspektora nadzoru wywiezione przez Wykonawc  poza teren budowy z
przeznaczeniem innym ni  budowa nasypów lub wykonanie prac obj tych kontraktem, Wykonawca jest
zobowi zany do dostarczenia równowa nej obj to ci gruntów przydatnych ze róde  w asnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty i materia y nieprzydatne do budowy nasypów, powinny by  wywiezione przez Wykonawc  na
odk ad. Zapewnienie terenów na odk ad nale y do obowi zków Zamawiaj cego, o ile nie okre lono tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru mo e nakaza  pozostawienie na terenie budowy gruntów, których
czasowa nieprzydatno  wynika jedynie z powodu zamarzni cia lub nadmiernej wilgotno ci.

3. SPRZ T

3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania jedynie takiego sprz tu, który nie spowoduje niekorzystnego
wp ywu na jako  wykonywanych robót. Sprz t u ywany do robót powinien by  zgodny z ofert
Wykonawcy i powinien odpowiada  pod wzgl dem typów i ilo ci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru, w przypadku braku ustale  w
takich dokumentach sprz t powinien by  uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajno  sprz tu b dzie gwarantowa  przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
okre lonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow .

Sprz t b cy w asno ci  Wykonawcy lub wynaj ty do wykonania robót ma by  utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo ci do pracy. B dzie on zgodny z normami ochrony rodowiska i przepisami
dotycz cymi jego u ytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzaj cych dopuszczenie
sprz tu do u ytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Je eli dokumentacja projektowa lub SST przewiduj  mo liwo  wariantowego u ycia sprz tu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska
jego akceptacj  przed u yciem sprz tu. Wybrany sprz t, po akceptacji Inspektora nie mo e by  pó niej
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprz t, maszyny, urz dzenia i narz dzia nie gwarantuj ce zachowania warunków umowy,
zostan  przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2. Sprz t do robót ziemnych
Wykonawca przyst puj cy do wykonania robót ziemnych powinien wykaza  si  mo liwo- ci  korzystania z
nast puj cego sprz tu do:
– odspajania i wydobywania gruntów (narz dzia mechaniczne, m oty pneumatyczne, zrywarki, koparki,

adowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
– jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, urz dzenia

do hydromechanizacji itp.),
– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, ta moci gi itp.),
– sprz tu zag szczaj cego (walce, ubijaki, p yty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu
Wykonawca jest zobowi zany do stosowania jedynie takich rodków transportu, które nie wp yn
niekorzystnie na jako  wykonywanych robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.

Liczba rodków transportu b dzie zapewnia  prowadzenie robót zgodnie z zasadami okre lonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy b  spe nia  wymagania dotycz ce przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obci  na osie i innych parametrów technicznych. rodki
transportu nie odpowiadaj ce warunkom dopuszczalnych obci  na osie mog  by  dopuszczone przez
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Inspektora nadzoru pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego u ytkowanych odcinków dróg na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca b dzie usuwa  na bie co, na w asny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport gruntów
Wybór rodków transportowych oraz metod transportu powinien by  dostosowany do kategorii gruntu
(materia u), jego obj to ci, technologii odspajania i za adunku oraz odleg ci transportu. Wydajno
rodków transportowych powinna by  ponadto dostosowana do wydajno ci sprz tu stosowanego do

urabiania i wbudowania gruntu (materia u).
Zwi kszenie odleg ci transportu ponad warto ci zatwierdzone nie mo e by  podstaw  roszcze

Wykonawcy, dotycz cych dodatkowej zap aty za transport, o ile zwi kszone odleg ci nie zosta y
wcze niej zaakceptowane na pi mie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umow  oraz za jako  zastosowanych
materia ów i wykonywanych robót, za ich zgodno  z dokumentacj  pro-jektow , wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno  za dok adne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko ci
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rz dnymi okre lonymi w dokumentacji projektowej lub
przekazanymi na pi mie przez Inspektora nadzoru. Nast pstwa jakiegokolwiek b du spowodowanego
przez Wykonawc  w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostan , je li wymaga  tego b dzie Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawc  na w asny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysoko ci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno ci za ich dok adno .

Decyzje Inspektora nadzoru dotycz ce akceptacji lub odrzucenia materia ów i elementów robót b
oparte na wymaganiach sformu owanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a
tak e w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru uwzgl dni wyniki bada
materia ów i robót, rozrzuty normalnie wyst puj ce przy produkcji i przy badaniach materia ów,
do wiadczenia z przesz ci, wyniki bada  naukowych oraz inne czynniki wp ywaj ce na rozwa an
kwesti .

Polecenia Inspektora nadzoru b  wykonywane nie pó niej ni  w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawc , pod gro  zatrzymania robót. Skut-ki finansowe z tego tytu u
ponosi Wykonawca.

5.2. Dok adno  wyznaczenia i wykonania wykopu
Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegaj ce pó niejszemu zasypaniu nale y wyznaczy
przed przyst pieniem do wykonywania robót ziemnych.

Przy wykonywaniu wykopów pod fundamenty budynków zasadnicze linie budynków i kraw dzi wykopów
powinny by  wytyczone na awach ciesielskich, umocowanych trwale poza obszarem wykonywanych robót
ziemnych. Wytyczenie zasadniczych linii na awach powinno by  sprawdzane przez nadzór techniczny
Inwestora i potwierdzone zapisem w dzienniku budowy.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by  wykonane z dok adno ci  do +/– 5 cm dla wyznaczenia
charakterystycznych punktów za amania.

Odchylenie osi wykopu lub nasypu od osi projektowanej nie powinno by  wi ksze ni  +/– 10 cm.
Ró nice w stosunku do projektowanych rz dnych robót ziemnych nie mo e przekroczy  +1 cm i – 3 cm.

Szeroko  wykopu nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni  +/– 10 cm, a
kraw dzie wykopu nie powinny mie  wyra nych za ama  w planie.

Pochylenie skarp nie powinno ró ni  si  od projektowanego o wi cej ni  10% jego warto ci wyra onej
tangensem k ta. Maksymalna g boko  nierówno ci na powierzchni skarp nie powinna przekracza  10
cm przy pomiarze at  3-metrow .

5.3. Odwodnienia robót ziemnych
Niezale nie od budowy urz dze , stanowi cych elementy systemów odwadniaj cych, uj tych w
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dokumentacji projektowej. Wykonawca powinien, o ile wymagaj  tego warunki terenowe, wykona
urz dzenia, które zapewni  odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak
aby zabezpieczy  grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma obowi zek takiego
wykonywania wykopów i nasypów, aby powierzchniom, gruntu nadawa  w ca ym okresie trwania robót
spadki, zapewniaj ce prawid owe odwodnienie.

Je eli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegn  nawodnieniu, które spowoduje ich d ugotrwa a
nieprzydatno , Wykonawca ma obowi zek usuni cia tych gruntów i zast pienia ich gruntami przydatnymi
na w asny koszt bez jakichkolwiek dodatkowych op at ze strony Zamawiaj cego za te czynno ci, jak
równie  za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wód do istniej cych zbiorników naturalnych i urz dze  odwadniaj cych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów
Technologia wykonania wykopu musi umo liwia  jego prawid owe odwodnienie w ca ym okresie trwania
robót ziemnych.

W czasie robót ziemnych nale y zachowa  odpowiedni spadek pod ny rowków odwadniaj cych,
umo liwiaj cych szybki odp yw wód z wykopu.

ród a wody ods oni te przy wykonywaniu wykopów, nale y uj  w rowy i/lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nale y odprowadzi  poza teren pasa robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót

6.1.1. Program zapewnienia jako ci
Do obowi zków Wykonawcy nale y opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jako ci, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, mo liwo ci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantuj ce wykonanie robót zgodnie z dokumentacj  projektow ,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.
Program zapewnienia jako ci b dzie zawiera :
a) cz  ogóln  opisuj :

– organizacj  wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót,
– organizacj  ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
– bhp,
– wykaz zespo ów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
– wykaz osób odpowiedzialnych za jako  i terminowo  wykonania poszczególnych elementów

robót,
– system (sposób i procedur ) proponowanej kontroli i sterowania jako ci  wykonywanych robót,
– wyposa enie w sprz t i urz dzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium w asnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zleci  prowadzenie bada ),
– sposób oraz form  gromadzenia wyników bada  laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw

mechanizmów steruj cych, a tak e wyci ganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i form  przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) cz  szczegó ow  opisuj  dla ka dego asortymentu robót:
– wykaz maszyn i urz dze  stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposa eniem w mechanizmy do sterowania i urz dzenia pomiarowo-kontrolne,
– rodzaje i ilo rodków transportu oraz urz dze  do magazynowania i za adunku materia ów,

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
– sposób zabezpieczenia i ochrony adunków przed utrat  ich w ciwo ci w czasie transportu,
– sposób i procedur  pomiarów i bada  (rodzaj i cz stotliwo , pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie urz dze  itp.) prowadzonych podczas dostaw materia ów, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczególnych elementów robót,

– sposób post powania z materia ami i robotami nie odpowiadaj cymi wymaganiom.
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6.1.2. Zasady kontroli jako ci robót
Celem kontroli robót b dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osi gn  za on
jako  robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pe  kontrol  robót i jako ci materia ów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, w czaj c personel, laboratorium, sprz t, zaopatrzenie i wszystkie urz dzenia
niezb dne do pobierania próbek i bada  materia ów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru mo e za da  od Wykonawcy
przeprowadzenia bada  w celu zademonstrowania, e poziom ich wykonania jest zadawalaj cy.

Wykonawca b dzie przeprowadza  pomiary i badania materia ów oraz robót z cz stotliwo ci
zapewniaj  stwierdzenie, e roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne wymagania co do zakresu bada  i ich cz stotliwo ci s  okre lone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zosta y one tam okre lone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni  wykonanie robót zgodnie z umow .

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru wiadectwa, e wszystkie stosowane urz dzenia i sprz t
badawczy posiadaj  wa  legalizacj , zosta y prawid owo wykalibrowane i odpowiadaj  wymaganiom
norm okre laj cych procedury bada .

Inspektor nadzoru b dzie mie  nieograniczony dost p do pomieszcze  laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inspektor nadzoru b dzie przekazywa  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedoci gni ciach dotycz cych urz dze  laboratoryjnych, sprz tu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Je eli niedoci gni cia te b  tak powa ne, e mog  wp yn  ujemnie
na wyniki bada , Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma u ycie do robót badanych materia ów i dopu ci
je do u ytku dopiero wtedy, gdy niedoci gni cia w pracy laboratorium Wykonawcy zostan  usuni te i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako  tych materia ów.

Wszystkie koszty zwi zane z organizowaniem i prowadzeniem bada  materia ów ponosi Wykonawca.

6.1.3. Pobieranie próbek
Próbki b  pobierane losowo. Zaleca si  stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych
na zasadzie, e wszystkie jednostkowe elementy produkcji mog  by  z jednakowym
prawdopodobie stwem wytypowane do bada .

Inspektor nadzoru b dzie mie  zapewnion  mo liwo  udzia u w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca b dzie przeprowadza  dodatkowe badania tych materia ów, które budz

tpliwo ci co do jako ci, o ile kwestionowane materia y nie zostan  przez Wykonawc  usuni te lub
ulepszone z w asnej woli. Koszty tych dodatkowych bada  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiaj cy.

Pojemniki do pobierania próbek b  dostarczone przez Wykonawc  i zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawc  do bada  b  odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary b  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuj  jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa  mo na wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przyst pieniem do pomiarów lub bada , Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pi mie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z bada
Wykonawca b dzie przekazywa  Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami bada  jak najszybciej,
nie pó niej jednak ni  w terminie okre lonym w programie zapewnienia jako ci.

Wyniki bada  (kopie) b  przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wed ug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla celów kontroli jako ci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania próbek i badania materia ów u ród a ich wytwarzania i zapewniona mu b dzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materia ów.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawc ,
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dzie ocenia  zgodno  materia ów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników bada
dostarczonych przez Wykonawc .

Inspektor nadzoru mo e pobiera  próbki materia ów i prowadzi  badania niezale nie od Wykonawcy,
na swój koszt. Je eli wyniki tych bada  wyka , e raporty Wykonawcy s  niewiarygodne, to Inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezale nemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych bada , albo oprze si  wy cznie na w asnych badaniach przy ocenie zgodno ci materia ów i
robót z dokumentacj  projektow  i SST. W takim przypadku, ca kowite koszty powtórnych lub
dodatkowych bada  i pobierania próbek poniesione zostan  przez Wykonawc .

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru mo e dopu ci  do u ycia tylko te materia y, które posiadaj :
1. certyfikat na znak bezpiecze stwa wykazuj cy, e zapewniono zgodno  z kryteriami technicznymi

okre lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz w ciwych przepisów i
dokumentów technicznych,

2. deklaracj  zgodno ci lub certyfikat zgodno ci z:
Polsk  Norm ,
aprobat  techniczn , w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, je eli nie

 obj te certyfikacj  okre lon  w pkt. 1, i które spe niaj  wymogi SST.
W przypadku materia ów, dla których ww. dokumenty s  wymagane przez SST, ka da ich partia

dostarczona do robót b dzie posiada  te dokumenty, okre laj ce w sposób jednoznaczny jej cechy.

6.1.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowi zuj cym Zamawiaj cego i Wykonawc  w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do ko ca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno  za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowi zuj cymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy b  dokonywane na bie co i b  dotyczy  przebiegu robót, stanu
bezpiecze stwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Ka dy zapis w dzienniku budowy b dzie opatrzony dat  jego dokonania, podpisem osoby, która
dokona a zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska s bowego. Zapisy b  czytelne,
dokonane trwa  technik , w porz dku chronologicznym, bezpo rednio jeden pod drugim, bez przerw.

Za czone do dziennika budowy protoko y i inne dokumenty b  oznaczone kolejnym numerem
za cznika i opatrzone dat  i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy nale y wpisywa  w szczególno ci:

dat  przekazania Wykonawcy terenu budowy,
dat  przekazania przez Zamawiaj cego dokumentacji projektowej,
uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jako ci i harmonogramów robót,
terminy rozpocz cia i zako czenia poszczególnych elementów robót,
przebieg robót, trudno ci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
daty zarz dzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
zg oszenia i daty odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, cz ciowych i ostatecznych
odbiorów robót,
wyja nienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperatur  powietrza w okresie wykonywania robót podlegaj cych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwi zku z warunkami klimatycznymi,
zgodno  rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
dane dotycz ce czynno ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robót,
dane dotycz ce sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
dane dotycz ce jako ci materia ów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych bada  z
podaniem kto je przeprowadza ,
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wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadza ,
inne istotne informacje o przebiegu robót.
Propozycje, uwagi i wyja nienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy b  przed one

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania si .
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich

przyj cia lub zaj ciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania si . Projektant

nie jest jednak stron  umowy i nie ma uprawnie  do wydawania polece  Wykonawcy robót.
[2] Rejestr obmiarów
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalaj cy na rozliczenie faktycznego post pu ka dego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza si  w sposób ci y w jednostkach przyj tych
w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.
[3] Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci materia ów, orzeczenia o jako ci
materia ów, recepty robocze i kontrolne wyniki bada  Wykonawcy b  gromadzone w formie uzgodnionej
w programie zapewnienia jako ci. Dokumenty te stanowi  za czniki do odbioru robót. Winny by
udost pnione na ka de yczenie Inspektora nadzoru.
[4] Pozosta e dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza si , oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], nast puj ce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj  zadania budowlanego,
b) protoko y przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
d) protoko y odbioru robót,
e) protoko y z narad i ustale ,
f) korespondencj  na budowie.
[5] Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy b  przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zagini cie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy b  zawsze dost pne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgl du
na yczenie Zamawiaj cego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodno ci z wymaganiami specyfikacji
okre lonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacj  projektow .
Szczególn  uwag  nale y zwróci  na:

ciwe uj cie i odprowadzenie wód opadowych,
ciwe uj cie i odprowadzenie wysi ków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jako ci wykonania robót
Czynno ci wchodz ce w zakres sprawdzania jako ci wykonania robót okre lono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów
Cz stotliwo  oraz zakres bada  i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3
Lp. Badana cecha Minimalna cz stotliwo  bada  i pomiarów

34



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja zosta a sporz dzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
14

1 Pomiar szeroko ci wykopu ziemnego Pomiar ta , szablonem, at  o d ugo ci 3 m i poziomic
lub niwelatorem, w odst pach co 20 m2 Pomiar szeroko ci dna wykopu

3 Pomiar rz dnych powierzchni wykopu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp
5 Pomiar równo ci powierzchni wykopu
6 Pomiar równo ci skarp
7 Pomiar spadu pod nego powierzchni

wykopu
Pomiar niwelatorem rz dnych w odst pach co 20 m oraz w
punktach w tpliwych

6.3.2. Szeroko  wykopu ziemnego
Szeroko  wykopu ziemnego nie mo e ró ni  si  od szeroko ci projektowanej o wi cej ni   10 cm.

6.3.3. Rz dne wykopu ziemnego
Rz dne wykopu ziemnego nie mog  ró ni  si  od rz dnych projektowanych o wi cej ni  –3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie mo e ró ni  si  od pochylenia projektowanego o wi cej ni  10% warto ci pochylenia
wyra onego tangensem k ta.

6.3.5. Równo  dna wykopu
Nierówno ci powierzchni dna wykopu mierzone at  3-metrow  nie mog  przekracza  3 cm.

6.3.6. Równo  skarp
Nierówno ci skarp, mierzone at  3-metrow  nie mog  przekracza   10 cm.

6.4. Zasady post powania z wadliwie wykonanymi robotami
Wszystkie materia y nie spe niaj ce wymaga  podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostan
odrzucone. Je li materia y, nie spe niaj ce wymaga  zostan  wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na w ciwe, na w asny koszt.

Wszystkie roboty, które wykazuj  wi ksze odchylenia cech od okre lonych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny by  ponownie wykonane przez Wykonawc  na jego koszt.

Na pisemne wyst pienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru mo e uzna  wad  za nie maj
zasadniczego wp ywu na jako  robót i ustali zakres i wielko  potr ce  za obni on  jako .

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót b dzie okre la  faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacj  projektow  i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

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

Wyniki obmiaru b  wpisane do ksi ki obmiarów.
Jakikolwiek b d lub przeoczenie (opuszczenie) w ilo ci podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie

indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowi zku uko czenia wszystkich robót. B dne dane zostan
poprawione wg ustale  Inspektora nadzoru na pi mie.

Obmiar gotowych robót b dzie przeprowadzony z cz sto ci  wymagan  do celu miesi cznej p atno ci
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okre lonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawc  i
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre lania ilo ci robót
ugo ci pomi dzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi b  obmierzone poziomo wzd  linii osiowej.
Je li SST w ciwe dla danych robót nie wymagaj  inaczej, obj to ci b  wyliczone w m3 jako d ugo

pomno ona przez redni przekrój wg obj to ci wykopu w stanie rodzinnym.
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilo ci robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w
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wykopie nie jest mo liwe, nale y jak ilo  oblicza  wg obmiaru na rodkach transportowych lub nasypie z
uwzgl dnieniem wspó czynnika spulchnienia gruntu, podanym w tablicy nr 1 z tym, e dolne warto ci
stosowa  w nasypach przed ich zag szczeniem, a górne przy obliczaniu obj to ci na  jednostkach
transportowych.

Ilo ci, które maj  by  obmierzone wagowo, b  wa one w tonach lub kilogramach, zgodnie z
wymaganiami SST.

7.3. Urz dzenia i sprz t pomiarowy
Wszystkie urz dzenia i sprz t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót b  zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urz dzenia i sprz t pomiarowy zostan  dostarczone przez Wykonawc . Je eli urz dzenia te lub sprz t
wymagaj  bada  atestuj cych, to Wykonawca b dzie posiada  wa ne wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urz dzenia pomiarowe b  przez Wykonawc  utrzymywane w dobrym stanie, w ca ym
okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdra ania
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urz dzenia wagowe odpowiadaj ce odno nym wymaganiom SST.

dzie utrzymywa  to wyposa enie, zapewniaj c w sposób ci y zachowanie dok adno ci wg norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary b  przeprowadzone przed cz ciowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a tak e w
przypadku wyst powania d szej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikaj cych przeprowadza si  w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegaj cych zakryciu przeprowadza si  przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia b  wykonane w sposób zrozumia y i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub obj to ci b  uzupe nione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi w karcie ksi ki obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mog  by  do czone w formie
oddzielnego za cznika do ksi ki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
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8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zale no ci od ustale  odpowiednich SST, roboty podlegaj  nast puj cym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu,
b) odbiorowi cz ciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu polega na finalnej ocenie ilo ci i jako ci wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegn  zakryciu.

Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu b dzie dokonany w czasie umo liwiaj cym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego post pu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powo ana przez Zamawiaj cego.
Gotowo  danej cz ci robót do odbioru zg asza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i

jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór b dzie przeprowadzony niezw ocznie, nie
pó niej jednak ni  w ci gu 3 dni od daty zg oszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jako  i ilo  robót ulegaj cych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawieraj cych komplet wyników bada  laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacj  projektow , SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanych cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót
dokonuje si  wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo ci,
jako ci i warto ci.

Ca kowite zako czenie robót oraz gotowo  do odbioru ostatecznego b dzie stwierdzona przez
Wykonawc  wpisem do dziennika budowy z bezzw ocznym powiadomieniem na pi mie o tym fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbiór ostateczny robót nast pi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licz c od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zako czenia robót i przyj cia dokumentów, o których mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiaj cego w obecno ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbieraj ca roboty dokona ich oceny jako ciowej na podstawie
przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodno ci wykonania robót
z dokumentacj  projektow  i SST.

W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna si  z realizacj  ustale  przyj tych w trakcie
odbiorów robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu, zw aszcza w zakresie wykonania robót
uzupe niaj cych i robót poprawkowych.

W przypadku stwierdzenia przez komisj , e jako  wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacj  projektow  i SST z uwzgl dnieniem
tolerancji i nie ma wi kszego wp ywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiecze stwo ruchu, komisja
dokona potr ce , oceniaj c pomniejszon  warto  wykonywanych robót w stosunku do wymaga
przyj tych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokó  odbioru ostatecznego
robót, sporz dzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiaj cego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowi zany przygotowa  nast puj ce dokumenty:
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1. dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami oraz dodatkow , je li zosta a sporz dzona w
trakcie realizacji umowy,

2. szczegó owe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupe niaj ce lub
zamienne),

3. recepty i ustalenia technologiczne,
4. dzienniki budowy i ksi ki obmiarów (orygina y),
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz bada  i oznacze  laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
6. deklaracje zgodno ci lub certyfikaty zgodno ci wbudowanych materia ów, zgodnie z SST i ew. PZJ,
7. opini  technologiczn  sporz dzon  na podstawie wszystkich wyników bada  i pomiarów za czonych

dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzysz cych (np. na prze enie linii telefonicznej,

energetycznej, gazowej, o wietlenia itp.) oraz protoko y odbioru i przekazania tych robót w cicielom
urz dze ,

9. geodezyjn  inwentaryzacj  powykonawcz  robót i sieci uzbrojenia terenu,
10. kopi  mapy zasadniczej powsta ej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgl dem przygotowania dokumentacyjnego nie b
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawc  wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.

Wszystkie zarz dzone przez komisj  roboty poprawkowe lub uzupe niaj ce b  zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaj cego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupe niaj cych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót zwi zanych z usuni ciem wad zaistnia ych w
okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny b dzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzgl dnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA P ATNO CI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstaw  p atno ci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawc  za jednostk  obmiarow
ustalon  dla danej pozycji kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych rycza towo podstaw  p atno ci jest warto  (kwota) podana
przez Wykonawc  w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota rycza towa pozycji kosztorysowej b dzie uwzgl dnia  wszystkie czynno ci,
wymagania i badania sk adaj ce si  na jej wykonanie, okre lone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty rycza towe robót b  obejmowa :
robocizn  bezpo redni  wraz z towarzysz cymi kosztami,
warto  zu ytych materia ów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
warto  pracy sprz tu wraz z towarzysz cymi kosztami,
koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Ceny jednostkowe mog  by  waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.
Do cen jednostkowych nie nale y wlicza  podatku VAT.

9.2. Organizacja ruchu
Koszty zwi zane z organizacj  ruchu obejmuj :
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru i odpowiednimi instytucjami, projektu
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organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektora nadzoru i
wprowadzeniem dalszych zmian i uzgodnie  wynikaj cych z post pu robót,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o wietlenia, zgodnie z wymaganiami bezpiecze stwa ruchu,
c) op aty/dzier awy terenu,
d) przygotowanie terenu,
e) konstrukcj  tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, kraw ników, barier, oznakowa  i drena u,
f) tymczasow  przebudow  urz dze  obcych.
Koszt utrzymania organizacji ruchu:
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuni cie tymczasowych oznakowa  pionowych,

poziomych, barier i wiate .
Koszt uruchomienia i likwidacji dotycz cych organizacji ruchu obejmuje:
a) usuni cie wbudowanych materia ów i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,
c) koszty zwi zane z organizacj  ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWI ZANE

10.1.Normy
1.  PN-B-02480 Grunty budowlane. Okre lenia. Symbole. Podzia  i opis gruntów.
2.  PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe.
3.  PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów.
4.  PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarno ci biernej.
5.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wska nika zag szczenia gruntu.
6.  PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy

odbiorze.

10.2. Inne dokumenty
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr 106 poz. 1126) z pó niejszymi

zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).
[2] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

[3] Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpiecze stwa i higieny
pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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Za cznik 1
Tablica 1. Podzia  gruntów na kategorie

Kate-
goria

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materia u sto
obj to- ciowa 

w stanie
naturalnym

kN/m3

Przeci tne
spulchnienie po 

odspojeniu 
w % od pierwotnej

obj to ci1)
1 Piasek suchy bez spoiwa

Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa
Torf bez korzeni
Popio y lotne niezle e

15,7
11,8
9,8

11,8

od 5 do 15
od 5 do 15

od 20 do 30
od 5 do 15

2 Piasek wilgotny
Piasek gliniasty, py  i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne
Gleba uprawna z darnin  lub korzeniami grubo ci do 30 mm
Torf z korzeniami grubo ci do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, t uczniem lub
odpadkami drewna

wir bez spoiwa lub ma ospoisty

16,7
17,7
12,7
10,8
16,7

16,7

od 15 do 25
od 15 do 25
od 15 do 25
od 20 do 30
od 15 do 25

od 15 do 25
3 Piasek gliniasty, py  i lessy ma owilgotne, pó zwarte

Gleba uprawna z korzeniami grubo ci ponad 30 mm
Torf z korzeniami grubo ci ponad 30 mm
Nasyp zle y z piasku gliniastego, py u i lessu z gruzem, t uczniem
lub odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm
Glina, glina ci ka i i y wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez

azów
Mady i namu y gliniaste rzeczne

Popio y lotne zle e

18,6
13,7
13,7

18,6
17,7

19,6
17,7
19,6
17,7
19,6

od 20 do 30
od 20 do 30
od 20 do 30

od 20 do 30
od 20 do 30

od 20 do 30
od 20 do 30

od 20 do 30

4 Less suchy zwarty
Nasyp zle y z gliny lub i u z gruzem, t uczniem i odpadkami drewna
lub g azami o masie do 25 kg, stanowi cymi do 10% obj to ci gruntu
Glina, glina ci ka i i y ma owilgotne, pó zwarte i zwarte
Glina zwa owa z g azami do 50 kg stanowi cymi do 10% obj to ci
gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg

upek mi kki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z g azami o
masie do 10 kg

18,6
19,6
20,6
20,6

16,7

19,6

19,6

od 25 do 35
od 25 do 35
od 25 do 35
od 25 do 35

od 25 do 35

od 25 do 35

od 25 do 35
5 el hutniczy niezwietrza y

Glina zwa owa z g azami do 50 kg stanowi cymi 10 30% obj to ci
gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50 kg
Margle mi kkie lub redniotwarde s abo sp kane

giel kamienny i brunatny
y przewarstwione upkiem

upek twardy, lecz rozsypliwy
Zlepie ce s abo scementowane
Gips
Tuf wulkaniczny, cz ciowo sypki

14,7
19,6

20,6
17,7

17,7
16,7
22,6
41,8
14,7
19,6
19,6
20,6
21,6
15,7

od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45

od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45
od 30 do 45

6 upek twardy
upek mikowy i piaszczysty niesp kany

Margiel twardy
Wapie  marglisty
Piaskowiec o spoiwie ilastym
Zlepie ce otoczaków g ównie ska  osadowych
Anhydryt
Tuf wulkaniczny zbity

26,5
22,6
23,5
22,6
21,6
21,6
24,5
18,6

od 30 do 45
od 45 do 50
od 30 do 45
od 45 do 50
od 30 do 50
od 30 do 45
od 45 do 50
od 45 do 50
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7 upek piaszczysto-wapnisty
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy
Zlepie ce z otoczaków g ównie ska  osadowych o spoiwie
krzemionkowym
Wapie  niezwietrza y
Magnezyt
Granit i gnejs silnie zwietrza e

23,5
23,5

23,5
23,5
28,4
23,5

od 45 do 50
od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

8 upek plastyczny twardy niesp kany
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym
Wapie  twardy niezwietrza y
Marmur i wapie  krystaliczny
Dolomit niezbyt twardy

24,5
24,5
24,5
25,5
24,5

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

9 Piaskowiec kwarcytowy lub o spoiwie ilasto-krzemionkowym
Zlepie ce z otoczaków ska  g ównie krystalicznych o spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym
Dolomit bardzo twardy
Granit gruboziarnisty niezwietrza y
Sjenit gruboziarnisty
Serpentyn
Wapie  bardzo twardy
Gnejs

25,5

25,5
25,5
25,5
25,5
24,5
24,5
25,5

od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

10 Granit rednio- i drobnoziarnisty

Sjenit redniziarnisty
Gnejs twardy
Porfir
Trachit, liparyt i ska y pokruszone
Granitognejs
Wapie  krzemienisty i rogowy bardzo twardy
Andezyt, bazalt, rogowiec w awicach
Gabro
Gabrodiabaz i kwarcyt
Bazalt

25,5
26,5
25,5
26,5
24,5
26,5
25,5
27,4
26,5
26,5
27,4
25,5
27,4

od 45 do 50

od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50
od 45 do 50

1)  Mniejsze warto ci stosowa  przy obliczaniu ilo ci materia ów na warstwy nasypów przed ich
zag szczeniem, wi ksze warto ci przy obliczaniu obj to ci i ilo ci rodków przewozowych.

Za cznik 2
Tablica 2. Podzia  gruntów pod wzgl dem wysadzinowo ci wg PN-S-02205

Lp. Wyszczególnienie
ciwo ci

Jednos
tki

Grupy gruntów
niewysadzinowe tpliwe wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu – rumosz
niegliniasty

– wir
– pospó ka
– piasek gruby
– piasek redni
– piasek drobny
– el

nierozpadowy

– piasek
pulasty

– zwietrzelina
gliniasta

– wir gliniasty
– pospó ka

gliniasta

ma o wysadzinowe
– glina piaszczysta zwi a, glina

zwi a, glina pylasta zwi a
– i , i  piaszczysty, i  pylasty
bardzo wysadzinowe
– piasek gliniasty
– py , py  piaszczysty
– glina piaszczysta, glina pylasta
– i  warstwowy

2 Zawarto  cz stek
 0,075 mm
 0,02 mm

%
< 15
< 3

od 15 do 30
od 3 do 10

> 30
> 10

3 Kapilarno  bierna Hkb m < 1,0  1,0 > 1,0
4 Wska nik piaskowy

WP > 35 od 25 do 35 < 25
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3.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

BETONOWANIE
(Kod CPV 45262300-4)

BETONOWANIE KONSTRUKCJI
(Kod CPV 45262311-4)
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SPIS TRE CI

1. CZ  OGÓLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH  I PRAC
TOWARZYSZ CYCH
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Najwa niejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegó owa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jako ci
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1. CZ  OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru robót zwi zanych z wykonaniem konstrukcji betonowych i elbetowych w obiektach
kubaturowych.

1.2. Zakres stosowania ST
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu

i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a obj tych zamówieniem okre lonym w pkt. 1.8.
Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno ,
e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych

z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl dnieniu
przepisów bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Specyfikacja dotyczy zasad prowadzenia robót zwi zanych z wykonywaniem konstrukcji
betonowych i elbetowych w obiektach kubaturowych. Specyfikacja dotyczy wszystkich
czynno ci maj cych na celu wykonanie robót zwi zanych z:
– przygotowaniem mieszanki betonowej,
– wykonaniem rusztowa ,
– wykonaniem deskowa  wraz z usztywnieniem,
– uk adaniem i zag szczaniem mieszanki betonowej,
– piel gnacj  betonu.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre leniami podanymi w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4., a tak e
podanymi poni ej:

Beton zwyk y – beton o g sto ci powy ej 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 sk adników przed zwi zaniem betonu.
Zaczyn cementowy – mieszanka cementu i wody.
Zaprawa  – mieszanka cementu, wody, sk adników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodz cych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
Nasi kliwo  betonu – stosunek masy wody, któr  zdolny jest wch on  beton, do jego masy
w stanie suchym.
Stopie  wodoszczelno ci – symbol literowo-liczbowy (np. W8) klasyfikuj cy beton pod
wzgl dem przepuszczalno ci wody. Liczba po literze W oznacza dziesi ciokrotn  warto
ci nienia wody w MPa, dzia aj cego na próbki betonowe.
Stopie  mrozoodporno ci  – symbol literowo-liczbowy (np. F150) klasyfikuj cy beton pod
wzgl dem jego odporno ci na dzia ania mrozu. Liczba po literze F oznacza wymagan  liczb
cykli zamra ania i odmra ania próbek betonowych.
Klasa betonu  – symbol literowo-liczbowy (np. B30) klasyfikuj cy beton pod wzgl dem jego
wytrzyma ci na ciskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzyma  gwarantowan  Rb

G (np.
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Beton klasy B30 przy Rb
G = 30 MPa).

Wytrzyma  gwarantowana betonu na ciskanie Rb
G  – wytrzyma  (zapewniona z

95-proc. prawdopodobie stwem) uzyskania w wyniku badania na ciskanie kostek
sze ciennych o boku 150 mm, wykonanych, przechowywanych i badanych zgodnie z norm
PN-EN 12300-3:2001.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno
z dokumentacj  projektow , specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce robót wykonywanych na tej budowie podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.6. Dokumentacja wykonania konstrukcji betonowych i elbetowych w obiektach
kubaturowych

Roboty betonowe i elbetowe nale y wykona  na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz
podstawy prawne ich sporz dzania podano w ST „Wymagania Ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.6. 

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce w ciwo ci materia ów, ich pozyskiwania

i sk a-dowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Wszystkie materia y do wykonania konstrukcji betonowych i elbetowych powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Sk adniki mieszanki betonowej
2.2.1.Cement – wymagania i badania
Do wykonania betonów klasy B30 i B40 powinien by  stosowany cement portlandzki CEM I (bez
dodatków), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spe niaj cy wymagania PN-EN 197-1:2002.
Stosowane cementy powinny charakteryzowa  si  nast puj cym sk adem:
– zawarto  krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) do 60%,

– zawarto  alkaliów do 0,6%,
– zawarto  alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,
– zawarto  C4AF + 2 x C3A  20%,

– zawarto  glinianu trójwapniowego C3A  7%.

Cement pochodz cy z ka dej dostawy musi spe nia  wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002.
Przed u yciem cementu do wykonania mieszanki betonowej nale y przeprowadzi  kontrol
obejmuj :
– oznaczenie wytrzyma ci wg PN-EN 196-1
– oznaczenie czasu wi zania wg PN-EN 196-3
– oznaczenie zmiany obj to ci wg PN-EN 196-3
– sprawdzenie zawarto ci grudek cementu nie daj cych si  rozgnie  w palcach i nie

rozpadaj cych si  w wodzie.
Wyniki bada  powinny spe nia  nast puj ce wymagania:
– pocz tek wi zania najwcze niej po up ywie 60 minut
– koniec wi zania najpó niej po up ywie 10 godz.
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– oznaczenie zmiany obj to ci: nie wi cej ni  8 mm
Nie dopuszcza si  wyst powania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko

twardniej cym, wi kszej ni  20% ci aru cementu ilo ci grudek niedaj cych si  rozgnie
w palcach i nierozpadaj cych si  w wodzie. Grudki nale y usun  poprzez przesianie przez sito
o boku oczka kwadratowego 2 mm. W przypadku, gdy wymienione badania wyka
niezgodno  z normami, cement nie mo e by  u yty do wykonania betonu.
Magazynowanie:
– cement pakowany (workowany) – sk ady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone

na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamkni te
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i cianach);

– cement luzem – magazyny specjalne (zbiorniki stalowe lub elbetowe przystosowane do
pneumatycznego za adunku i wy adunku cementu luzem, zaopatrzone w urz dzenia do
przeprowadzania kontroli obj to ci cementu znajduj cego si  w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzania kontroli obj to ci cementu, w azy do czyszczenia oraz klamry na
wewn trznych cianach).
Pod a sk adów otwartych powinny by  twarde i suche, odpowiednio pochylone,

zabezpieczaj ce cement przed ciekami wody deszczowej i zanieczyszcze . Pod ogi
magazynów zamkni tych powinny by  suche i czyste, zabezpieczaj ce cement przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.
Dopuszczalny okres przechowywania cementu zale ny jest od miejsca przechowywania.
Cement nie mo e by  u yty do betonu po okresie:
– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych sk adach otwartych,
– po up ywie terminu trwa ci podanego przez wytwórni , w przypadku przechowywania w

sk adach zamkni tych.
Ka da partia cementu, dla której wydano oddzielne wiadectwo jako ci powinna by
przechowywana osobno w sposób umo liwiaj cy jej atwe rozró nienie.
2.2.2.Kruszywo
Kruszywo do betonu powinno charakteryzowa  si  sta ci  cech fizycznych i jednorod-no ci
uziarnienia pozwalaj  na wykonanie partii betonu o sta ej jako ci.
Poszczególne rodzaje i frakcje kruszywa musz  by  na placu oddzielnie sk adowane, na
umocnionym i czystym pod u w sposób uniemo liwiaj cy mieszanie si .
Kruszywa grube powinny spe nia  wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie
grubym nie dopuszcza si  grudek gliny. W kruszywie grubszym zawarto  podziarna nie
powinna przekracza  5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny by  wi ksze ni :
– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,
– 3/4 odleg ci w wietle mi dzy pr tami zbrojenia, le cymi w jednej p aszczy nie

pro-stopad ej do kierunku betonowania.
Do betonów klas B30 i wy szych nale y stosowa  wy cznie grysy granitowe lub bazaltowe
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysów z innych ska  dopuszcza si  pod warunkiem, e zosta y one zbadane w
placówce badawczej wskazanej przez zamawiaj cego, a wyniki bada  spe niaj  wymaga-nia
dotycz ce grysów granitowych i bazaltowych.
Grysy powinny odpowiada  nast puj cym wymaganiom:
– zawarto  py ów mineralnych – do 1%,
– zawarto  ziaren nieforemnych (to jest wyd onych p askich) – do 20%,
– wska nik rozkruszenia:

• dla grysów granitowych – do 16%,
• dla grysów bazaltowych i innych – do 8%,

– nasi kliwo  – do 1,2%,
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– mrozoodporno  wed ug metody bezpo redniej – do 2%,
– mrozoodporno  wg zmodyfikowanej metody bezpo redniej do 10%,
– reaktywno  alkaliczna z cementem okre lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna

wywo ywa  zwi kszenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
– zawarto  zwi zków siarki – do 0,1%,
– zawarto  zanieczyszcze  obcych – do 0,25%,
– zawarto  zanieczyszcze  organicznych, nie daj cych barwy ciemniejszej od wzorcowej.
Kruszywem drobnym powinny by  piaski o uziarnieniu do 2 mm pochodzenia rzecznego lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.
Zawarto  poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna si  mie ci
w granicach:
– do 0,25 mm – 14÷19%,
– do 0,50 mm – 33÷48%,
– do 1,00 mm – 53÷76%.
Piasek powinien spe nia  nast puj ce wymagania:
– zawarto  py ów mineralnych – do 1,5%,
– reaktywno  alkaliczna z cementem okre lona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna

wywo ywa  zwi kszenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,
– zawarto  zwi zków siarki – do 0,2%,
– zawarto  zanieczyszcze  obcych – do 0,25%,
– zawarto  zanieczyszcze  organicznych – nie daj ca barwy ciemniejszej od wzorcowej,
– w kruszywie drobnym nie dopuszcza si  grudek gliny.

Piasek pochodz cy z ka dej dostawy musi by  poddany badaniom obejmuj cym:
– oznaczenie sk adu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,
– oznaczenie zawarto ci zanieczyszcze  obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,
– oznaczenie zawarto ci grudek gliny, które oznacza si  podobnie, jak zawarto

zanie-czyszcze  obcych,
– oznaczenie zawarto ci py ów mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, 

PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002.
Dostawca kruszywa jest zobowi zany do przekazania dla ka dej partii kruszywa wyników

jego pe nych bada  wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego
dotycz ce reaktywno ci alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W przypadku, gdy kontrola wyka e niezgodno  cech danego kruszywa z wymaganiami
normy PN-EN 932 i PN-EN 933, u ycie takiego kruszywa mo e nast pi  po jego
uszlachetnieniu (np. przez p ukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa) i ponownym
sprawdzeniu. Nale y prowadzi  bie  kontrol  wilgotno ci kruszywa wg normy PN-EN
1097-6:2002 dla korygowania receptury roboczej betonu.
2.2.3.Woda

Do przygotowania mieszanki betonowej i skrapiania pod a stosowa  mo na wod
odpowiadaj  wymaganiom normy PN-EN 1008-1:2004 „Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w
tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez bada  laboratoryjnych mo na
stosowa  wodoci gow  wod  pitn .
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .
2.2.4.Domieszki i dodatki do betonu
Zaleca si  stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o dzia aniu:
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– napowietrzaj cym,
– uplastyczniaj cym,
– przy pieszaj cym lub opó niaj cym wi zanie.
Dopuszcza si  stosowanie domieszek kompleksowych:
– napowietrzaj co-uplastyczniaj cych,
– przy pieszaj co-uplastyczniaj cych.
Domieszki do betonów musz  mie  aprobaty, wydane przez Instytut Techniki Budow-lanej lub
Instytut Dróg i Mostów oraz posiada  atest producenta.

2.3. Beton
Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spe nia  nast puj ce wymagania:
– nasi kliwo  – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,
– mrozoodporno  – ubytek masy nie wi kszy od 5%, spadek wytrzyma ci na ciskanie nie

wi kszy ni  20% po 150 cyklach zamra ania i odmra ania (F150); badanie wg normy PN-EN
206-1:2003,

– wodoszczelno  – wi ksza od 0,8MPa (W8),
– wska nik wodno-cementowy (w/c) – ma by  mniejszy od 0,5.

Sk ad mieszanki betonowej powinien by  ustalony zgodnie z norm  PN-EN 206-1:2003 tak,
aby przy najmniejszej ilo ci wody zapewni  szczelne u enie mieszanki w wyniku zag szczania
przez wibrowanie. Sk ad mieszanki betonowej ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni
betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Stosunek poszczególnych frakcji kruszywa grubego ustalany do wiadczalnie powinien
odpowiada  najmniejszej jamisto ci.

Zawarto  piasku w stosie okruchowym powinna by  jak najmniejsza i jednocze nie
zapewnia  niezb dn  urabialno  przy zag szczeniu przez wibrowanie oraz nie powinna by
wi ksza ni  42% przy kruszywie grubym do 16 mm.
Optymaln  zawarto  piasku w mieszance betonowej ustala si  nast puj co:
– z ustalonym sk adem kruszywa grubego wykonuje si  kilka (3÷5) mieszanek betonowych o

ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawieraj cych ró , ale
nie wi ksz  od dopuszczalnej, ilo  piasku,

– za optymaln  ilo  piasku przyjmuje si  tak , przy której mieszanka betonowa zag szczona
przez wibrowanie charakteryzuje si  najwi ksz  mas  obj to ciow .
Warto  parametru A do wzoru Bolomey’a stosowanego do wyznaczenia wska nika w/c

charakteryzuj cego mieszank  betonow  nale y okre li  do wiadczalnie. Wspó czynnik ten
wyznacza si  na podstawie uzyskanych wytrzyma ci betonu z mieszanek o ró nych
warto ciach w/c (mniejszych i wi kszych od warto ci przewidywanej teoretycznie) wykonanych
ze stosowanych materia ów. Dla teoretycznego ustalenia warto ci wska nika w/c w mieszance
mo na skorzysta  z warto ci parametru A podawanego w literaturze fachowej.
Maksymalne ilo ci cementu w zale no ci od klasy betonu s  nast puj ce:

– 400 kg/m3 – dla betonu klas B-25 i B-30,

– 450 kg/m3 – dla betonu klas B-35 i wy szych.
Przy projektowaniu sk adu mieszanki betonowej zag szczanej przez wibrowanie

i dojrzewaj cej w warunkach naturalnych ( rednia temperatura dobowa nie ni sza ni  10 st. C),
redni  wymagan  wytrzyma  na ciskanie nale y okre li  jako równ  1,3 Rb

G.

Zawarto  powietrza w mieszance betonowej badana metod  ci nieniow  wg normy PN-EN
206-1:2003 nie powinna przekracza :
– warto ci 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzaj cych,
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– warto ci 3,5÷5,5% – dla betonu nara onego na czynniki atmosferyczne, przy uziarnieniu
kruszywa do 16 mm,

– warto ci 4,5÷6,5% – dla betonu nara onego na sta y dost p wody przed zamarzni ciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.
Konsystencja mieszanek betonowych powinna by  nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w

normie symbolem K-3. Sprawdzanie konsystencji mieszanki przeprowadza si  podczas
projektowania jej sk adu i nast pnie przy wytwarzaniu.
Dopuszcza si  dwie metody badania:
– metod  Ve-Be,
– metod  sto ka opadowego.
Ró nice pomi dzy za on  konsystencj  mieszanki a kontrolowan  metodami okre lony-mi w
normie PN-EN 206-1:2003 nie mog  przekracza :
– ±20% warto ci wska nika Ve-Be,
– ±10 mm przy pomiarze sto kiem opadowym.
Pomiaru konsystencji mieszanek K1 do K3 (wg normy PN-EN 206-1:2003) trzeba dokona
aparatem Ve-Be.
Dla konsystencji plastycznej K3 dopuszcza si  na budowie pomiar przy pomocy sto ka
opadowego.

2.4. Warunki przyj cia na budow  materia ów i wyrobów do robót betonowych
Materia y i wyroby do robót betonowych mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj
nast puj ce warunki:
–  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej (szczegó owej),
–  w ciwie opakowane, firmowo zamkni te (bez oznak naruszenia zamkni )

i oznakowane (pe na nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy
wyrobu),

– spe niaj  wymagane w ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

– spe niaj  wymagania wynikaj ce z ich terminu przydatno ci do u ycia.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protoko em przyj cia materia ów.

2.5. Warunki przechowywania materia ów i wyrobów do robót betonowych
Materia y i wyroby do robót betonowych powinny by  przechowywane i magazynowane

zgodnie z instrukcj  producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj.
norm b  aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materia ów i wyrobów opakowanych
powinno by  kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarzni ciem i przed dzia aniem promieni s onecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by  przechowywane w oryginalnych, zamkni tych
opakowaniach w temperaturze powy ej +5°C a poni ej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by  uk adane na paletach lub drewnianej wentylowanej pod odze, w ilo ci warstw nie
wi kszej ni  10.

Je eli nie ma mo liwo ci poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wod  nale y
przechowywa  w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa
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wody w opakowaniach po rodkach chemicznych lub w takich, w których wcze niej
przetrzymywano materia y mog ce zmieni  sk ad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wy-magania ogólne”, Kod CPV

45000000-7, pkt 3

3.2. Sprz t do wykonywania robót betonowych
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takiego sprz tu i narz dzi, które nie spowoduj

niekorzystnego wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla
rodowiska.

Do wykonywania robót betonowych nale y stosowa  nast puj cy sprz t i narz dzia
pomocnicze:
3.2.1.Dozowanie sk adników
Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji. Sk adniki musz  by  dozowane wagowo.
3.2.2.Mieszanie sk adników
Mieszanie sk adników musi odbywa  si  wy cznie w betoniarkach o wymuszonym dzia aniu
(zabrania si  stosowa  mieszarek wolnospadowych).
3.2.3.Transport mieszanki betonowej
Do transportu zewn trznego mieszanek betonowych nale y stosowa  mieszalniki
samochodowe (tzw. „gruszki”). Ilo  „gruszek” nale y dobra  tak, aby zapewni  wymagan
szybko  betonowania z uwzgl dnieniem odleg ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz
koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Niedozwolone jest stosowanie
samochodów skrzyniowych ani wywrotek.
3.2.4.Podawanie mieszanki

Do podawania mieszanek nale y stosowa  pojemniki lub pompy do podawania mieszanek
plastycznych. Dopuszcza si  tak e przeno niki ta mowe jednosekcyjne do podawania
mieszanki na odleg  nie wi ksz  ni  10 m.
3.2.5.Zag szczanie
Do zag szczania mieszanki betonowej stosowa  wibratory wg bne o cz stotliwo ci min. 6000
drga /min. z bu awami o rednicy nie wi kszej od 0,65 odleg ci mi dzy pr tami zbrojenia
krzy uj cymi si  w p aszczy nie poziomej.
Belki i aty wibracyjne stosowane do wyrównywania powierzchni betonu powinny
charakteryzowa  si  jednakowymi drganiami na ca ej d ugo ci.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”,

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu – wg PN-EN 197-1:2002
• Cement wysy any w opakowaniu powinien by  pakowany w worki papierowe WK co najmniej

trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.
• Masa worka z cementem powinna wynosi  50±2 kg. Kolory rozpoznawcze worków oraz

napisy na workach powinny by  zgodne z PN-EN 197-1:2002.
• Dla cementu luzem nale y stosowa  cementowagony i cementosamochody wyposa one we

wsypy umo liwiaj ce grawitacyjne nape nianie zbiorników i urz dzenie do adowania i
wy adowania cementu. Cement wysy any luzem powinien mie  identyfikator zawieraj cy
dane zgodnie z PN-EN 197-1:2002.
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• Do ka dej partii dostarczanego cementu powinien by  do czony dokument dostawy
zawieraj cy dane oraz sygnatur  odbiorcz  kontroli jako ci wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa
Kruszywo nale y przechowywa  na dobrze zag szczonym i odwodnionym pod u
w warunkach zabezpieczaj cych je przed rozfrakcjowaniem, zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków.

4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej
4.4.1.Mas  betonow  nale y transportowa rodkami nie powoduj cymi segregacji ani zmian w

sk adzie masy w stosunku do stanu pocz tkowego.
Mas  betonow  mo na transportowa  mieszalnikami samochodowymi („gruszkami”). Ilo

gruszek nale y dobra  tak, aby zapewni  wymagan  szybko  betonowania z uwzgl dnieniem
odleg ci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek.
4.4.2.Czas trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia  dostarczenie do miejsca,
uk adania masy betonowej o takim stopniu ciek ci, jaki zosta  ustalony dla danego sposobu
zag szczenia i rodzaju konstrukcji.
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by  d szy ni :
– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C
– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C
– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5. Transport masy betonowej przeno nikami ta mowymi
Dopuszcza si  transportowanie przeno nikami ta mowymi przy zachowaniu nast puj cych
warunków:
– masa betonowa powinna by  co najmniej konsystencji plastycznej
– szybko  posuwu ta my nie powinna by  wi ksza ni  1 m/s
– t pochylenia przeno nika nie powinien by  wi kszy ni  18° przy transporcie do góry i 12°

przy transporcie w dó
– przeno nik powinien by  wyposa ony w urz dzenie do równomiernego wysypywania masy

oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z ta my przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarni ty
materia  powinien by  stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonywania robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV 45000000-7,
pkt 5. Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i
harmonogram robót uwzgl dniaj ce wszystkie warunki, w jakich b  wykonywane roboty
betonowe oraz projekty deskowa  i rusztowa .

5.2. Warunki przyst pienia do robót 
Rozpocz cie robót betoniarskich mo e nast pi  na podstawie dostarczonego przez

Wykonawc  szczegó owego programu i dokumentacji technologicznej (zaakceptowanej przez
Inspektora nadzoru) obejmuj cej:
– wybór sk adników betonu,
– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,
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– sposób wytwarzania mieszanki betonowej,
– sposób transportu mieszanki betonowej,
– kolejno  i sposób betonowania,
– wskazanie przerw roboczych i sposobu czenia betonu w tych przerwach,
– sposób piel gnacji betonu,
– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),
– zestawienie koniecznych bada .
Przed przyst pieniem do betonowania powinna by  stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawid owo  wykonania  wszystkich  robót poprzedzaj cych  betonowanie,
a w szczególno ci:
– prawid owo  wykonania deskowa , rusztowa , usztywnie  pomostów itp.,
– prawid owo  wykonania zbrojenia,
– zgodno  rz dnych z projektem,
– czysto  deskowania oraz obecno  wk adek dystansowych zapewniaj cych wymagan

wielko  otuliny,
– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio u onego w miejscu przerwy roboczej,
– prawid owo  wykonania wszystkich robót zanikaj cych, mi dzy innymi wykonania przerw

dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,
– prawid owo  rozmieszczenia i niezmienno  kszta tu elementów wbudowanych w betonow

konstrukcj  (kana ów, wpustów, s czków, kotw, rur itp.),
– gotowo  sprz tu i urz dze  do prowadzenia betonowania.
Roboty betoniarskie musz  by  wykonane zgodnie z wymaganiami norm: PN-EN 206-1:2003 i
PN-B-06251.
Betonowanie mo na rozpocz  po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i uk adanie mieszanki betonowej
Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywa  si  wy cznie w wyspecjalizowanym
zak adzie produkcji betonu, który mo e zapewni dane w ST wymagania.
Dozowanie sk adników do mieszanki betonowej powinno by  dokonywane wy cznie wagowo z
dok adno ci :
– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody,
– ±3% – przy dozowaniu kruszywa.
Dozatory musz  mie  aktualne wiadectwo legalizacji.
Wagi powinny by  kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urz dzenia dozuj ce wod  i p ynne domieszki powinny by  sprawdzane co najmniej raz w
miesi cu. Przy dozowaniu sk adników powinno si  uwzgl dnia  korekt  zwi zan  ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.
Czas mieszania nale y ustali  do wiadczalnie, jednak nie powinien on by  krótszy ni  2 minuty.

Do podawania mieszanek betonowych nale y stosowa  pojemniki o konstrukcji
umo liwiaj cej atwe ich opró nianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga si  sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nale y zrzuca  z wysoko ci wi kszej ni  0,75 m od powierzchni, na
któr  spada. W przypadku, gdy wysoko  ta jest wi ksza, nale y mieszank  podawa  za
pomoc  rynny zsypowej (do wysoko ci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysoko ci
8,0 m).
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Przy wykonywaniu elementów konstrukcji monolitycznych nale y przestrzega  wymogów
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzgl dnia  nast puj ce zalecenia:
– w fundamentach, cianach i ramach mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z

pojemnika lub ruroci gu pompy b  te  za po rednictwem rynny warstwami o grubo ci do
40 cm, zag szczaj c wibratorami wg bnymi,

– przy wykonywaniu p yt mieszank  betonow  nale y uk ada  bezpo rednio z pojemnika lub
ruroci gu pompy,

– przy betonowaniu oczepów, gzymsów, wsporników, zamków i stref przydylatacyjnych
stosowa  wibratory wg bne.
Przy zag szczeniu mieszanki betonowej nale y spe nia  nast puj ce warunki:

– wibratory wg bne stosowa  o cz stotliwo ci min. 6000 drga  na minut , z bu awami o
rednicy nie wi kszej ni  0,65 odleg ci mi dzy pr tami zbrojenia le cymi w p aszczy nie

poziomej,
– podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nie wolno dotyka  zbrojenia bu aw  wibratora,
– podczas zag szczania wibratorami wg bnymi nale y zag bia  bu aw  na g boko  5÷8 cm

w warstw  poprzedni  i przytrzymywa  bu aw  w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym
wyjmowa  powoli w stanie wibruj cym,

– kolejne miejsca zag bienia bu awy powinny by  od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest
promieniem skutecznego dzia ania wibratora; odleg  ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m,

– belki ( awy) wibracyjne powinny by  stosowane do wyrównania powierzchni betonu p yt
pomostów i charakteryzowa  si  jednakowymi drganiami na ca ej d ugo ci;

– czas zag szczania wibratorem powierzchniowym lub belk  ( at ) wibracyjn  w jednym
miejscu powinien wynosi  od 30 do 60 s.,

– zasi g dzia ania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku
boko ci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku d ugo ci elementu; rozstaw wibratorów nale y ustali

do wiadczalnie tak, aby nie powstawa y martwe pola.
Przerwy w betonowaniu nale y sytuowa  w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z Projektantem.

Ukszta towanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by  uzgodnione
w Projektantem, a w prostszych przypadkach mo na si  kierowa  zasad , e powinna ona by
prostopad a do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by  starannie
przygotowana do po czenia betonu stwardnia ego ze wie ym przez usuni cie z powierzchni
betonu stwardnia ego, lu nych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz
zwil enie wod .
Powy sze zabiegi nale y wykona  bezpo rednio przed rozpocz ciem betonowania.

W przypadku przerwy w uk adaniu betonu zag szczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno si  odby  pó niej ni  w ci gu 3 godzin lub po ca kowitym stwardnieniu
betonu. Je eli temperatura powietrza jest wy sza ni  20 st. C, czas trwania przerwy nie
powinien przekracza  2 godzin.
Po wznowieniu betonowania nale y unika  dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i
poprzednio u onego betonu.

W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest tak e w nocy, konieczne jest
wcze niejsze przygotowanie odpowiedniego o wietlenia, zapewniaj cego prawid owe
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpiecze stwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy uk adaniu mieszanki betonowej i wi zaniu betonu
Betonowanie konstrukcji nale y wykonywa  wy cznie w temperaturach nie ni szych ni  plus 5
st. C, zachowuj c warunki umo liwiaj ce uzyskanie przez beton wytrzyma ci co najmniej 15
MPa przed pierwszym zamarzni ciem. Uzyskanie wytrzyma ci 15 MPa powinno by  zbadane
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na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.
W wyj tkowych przypadkach dopuszcza si  betonowanie w temperaturze do –5 st. C, jednak

wymaga to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20
st. C w chwili uk adania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrat  ciep a w czasie
co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opró niania betoniarki nie
powinna by  wy sza ni  35 st. C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nale y
wówczas zabezpieczy  miejsce robót za pomoc  mat lub folii.

5.5. Piel gnacja betonu
Bezpo rednio po zako czeniu betonowania zaleca si  przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi os onami zapobiegaj cymi odparowaniu wody z betonu i chroni cymi beton
przed deszczem i nas onecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wy szej ni  +5 st. C nale y nie pó niej ni  po 12 godz. od
zako czenia betonowania rozpocz  piel gnacj  wilgotno ciow  betonu i prowadzi  j
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dob ).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wy szej beton nale y polewa  w ci gu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzie  i co najmniej 1 raz w nocy, a w nast pne dni co najmniej 3 razy na
dob .
Woda stosowana do polewania betonu powinna spe nia  wymagania normy PN-EN
1008-1:2004.
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by  chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzyma ci na ciskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wyka czanie powierzchni betonu
Dla powierzchni betonu obowi zuj  nast puj ce wymagania:
– wszystkie betonowe powierzchnie musz  by  g adkie i równe, bez zag bie  mi dzy ziarnami

kruszywa, prze omami i wybrzuszeniami ponad powierzchni ,
– kni cia i rysy s  niedopuszczalne,
– wypuk ci i wg bienia nie powinny by  wi ksze ni  2 mm.

Ostre kraw dzie betonu po rozdeskowaniu powinny by  oszlifowane. Je eli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wyko czenia powierzchni betonowych konstrukcji, to
bezpo rednio po rozebraniu deskowa  nale y wszystkie wystaj ce nierówno ci wyrówna  za
pomoc  tarcz karborundowych i czystej wody.
Wyklucza si  szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania
Rusztowania nale y wykona  na podstawie projektu technologicznego opracowanego przez
Wykonawc  w ramach ceny kontraktowej i uzgodnionej z Inspektorem nadzoru. Rusztowania
mog  by  wykonane z elementów drewnianych lub stalowych.
Rusztowania powinny w czasie ich eksploatacji zapewni  sztywno  i niezmienno  uk adu
geometrycznego i bezpiecze stwo konstrukcji.
Wykonanie rusztowa  powinno uwzgl dnia  „podniesienie wykonawcze” zwi zane za strza
konstrukcji oraz ugi ciem i osiadaniem rusztowa  pod wp ywem ci aru uk adanego betonu.
Wykonawca powinien przed  Inspektorowi nadzoru do akceptacji szczegó owe rysunki
robocze rusztowa .

Ca kowita rozbiórka rusztowa  mo e nast pi  po osi gni ciu przez beton wytrzyma ci
wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie nale y rozbiera  stopniowo, pod cis ym
nadzorem, unikaj c jednoczesnego usuni cia wi kszej liczby podpór. Terminy rozdeskowania
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konstrukcji nale y ustali  wed ug PN-B-06251.

5.8. Deskowania
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju no nego, podpór) nale y
wykona  wed ug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie oblicze
statyczno-wytrzyma ciowych.
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.
Konstrukcja deskowa  powinna by  sprawdzana na si y wywo ane parciem wie ej masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzgl dnia :
– szybko  betonowania,
– sposób zag szczania,
– obci enia pomostami roboczymi.
Konstrukcja deskowania powinna spe nia  nast puj ce warunki:
– zapewnia  odpowiedni  sztywno  i niezmienno  kszta tu konstrukcji,
– zapewnia  jednorodn  powierzchni  betonu,
– zapewnia  odpowiedni  szczelno ,
– zapewnia atwy ich monta  i demonta  oraz wielokrotno  u ycia,
– wykazywa  odporno  na deformacj  pod wp ywem warunków atmosferycznych.

Deskowania zaleca si  wykonywa  ze sklejki. W uzasadnionych przypadkach na cz
deskowa  mo na u  desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubo  desek wynosi
32 mm.

Deski powinny by  jednostronnie strugane i przygotowane do czenia na wpust i pióro.
Styki, gdzie nie mo na zastosowa  po czenia na pióro i wpust, nale y uszczelni  ta mami z
tworzyw sztucznych albo piank . Nale y zwróci  szczególn  uwag  na uszczelnienie styków
cian z dnem deskowania oraz styków deskowa  belek i poprzecznic.

Sfazowania nale y wykonywa  zgodnie z dokumentacj  projektow .
Belki gzymsowe oraz gzymsy wykonywane razem z pokrywami okapowymi musz  by
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wyk adzin.
Otwory w konstrukcji i osadzanie elementów typu odcinki rur, czniki nale y wykona  wg
wymaga  dokumentacji projektowej.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV

45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania kontrolne betonu
Dla okre lenia wytrzyma ci betonu wbudowanego w konstrukcj  nale y w trakcie betonowania
pobiera  próbki kontrolne w postaci kostek sze ciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej
ni :
– 1 próbka na 100 zarobów,

– 1 próbka na 50 m3 betonu,
– 3 próbki na dob ,
– 6 próbek na parti  betonu.
Próbki pobiera si  losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a nast pnie
przechowuje si , przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z norm  PN-B-06250.
Je eli próbki pobrane i badane jak wy ej wyka  wytrzyma  ni sz  od przewidzianej dla
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danej klasy betonu, nale y przeprowadzi  badania próbek wyci tych z konstrukcji.
Je eli wyniki tych bada  b  pozytywne, to beton nale y uzna  za odpowiadaj cy wymaganej
klasie betonu.
W przypadku niespe nienia warunków wytrzyma ci betonu na ciskanie po 28 dniach
dojrzewania, dopuszcza si  w uzasadnionych przypadkach, za zgod  Inspektora nadzoru,
spe nienie tego warunku w okresie pó niejszym, lecz nie d szym ni  90 dni.
Dopuszcza si  pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzyma ci betonu na ciskanie w
okresie krótszym ni  od 28 dni.
Dla okre lenia nasi kliwo ci betonu nale y pobra  przy stanowisku betonowania co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie sk adników betonu,
sposobu uk adania i zag szczania po 3 próbki o kszta cie regularnym lub po 5 próbek o
kszta cie nieregularnym, zgodnie z norm  PN-EN 206-1:2003.
Próbki trzeba przechowywa  w warunkach laboratoryjnych i bada  w okresie 28 dni zgodnie
z norm  PN-EN 206-1:2003.
Nasi kliwo  zaleca si  równie  bada  na próbkach wyci tych z konstrukcji.

Dla okre lenia mrozoodporno ci betonu nale y pobra  przy stanowisku betonowania co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie sk adników i
sposobu wykonywania betonu po 12 próbek regularnych o minimalnym wymiarze boku lub
rednicy próbki 100 mm. Próbki nale y przechowywa  w warunkach laboratoryjnych i bada  w

okresie 90 dni zgodnie z norm  PN-EN 206-1:2003.
Zaleca si  bada  mrozoodporno  na próbkach wyci tych z konstrukcji.

Przy stosowaniu metody przy pieszonej wg normy PN-EN 206-1:2003 liczba próbek
reprezentuj cych dan  parti  betonu mo e by  zmniejszona do 6, a badanie nale y
przeprowadzi  w okresie 28 dni.

Wymagany stopie  wodoszczelno ci sprawdza si , pobieraj c co najmniej jeden raz
w okresie betonowania obiektu oraz ka dorazowo przy zmianie sk adników i sposobu
wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubo ci nie wi kszej ni  160 mm i minimalnym
wymiarze boku lub rednicy 100 mm.
Próbki przechowywa  nale y w warunkach laboratoryjnych i bada  w okresie 28 dni wg normy
PN-EN 206-1:2003.
Dopuszcza si  badanie wodoszczelno ci na próbkach wyci tych z konstrukcji.

Na Wykonawcy spoczywa obowi zek zapewnienia wykonania bada  laboratoryjnych (przez
asne laboratoria lub inne uprawnione) przewidzianych norm  PN-B-06250, a tak e

gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników bada
dotycz cych jako ci betonu i stosowanych materia ów.

Je eli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nale y opracowa  plan
kontroli jako ci betonu dostosowany do wymaga  technologii produkcji. W planie kontroli
powinny by  uwzgl dnione badania przewidziane aktualn  norm  i niniejsz  ST oraz
ewentualnie inne, konieczne do potwierdzenia prawid owo ci zastosowanych zabiegów
technologicznych.
Badania powinny obejmowa :
– badanie sk adników betonu,
– badanie mieszanki betonowej,
– badanie betonu.

Zestawienie wymaganych bada  wg PN-EN 206-1:2003:

Rodzaj 
badania

Metoda badania 
wed ug

Termin lub
cz sto  
badania
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SK ADNIKI
BETONU

1) Badanie cementu
– czasu wi zania
– sta  obj to ci
– obecno ci grudek
– wytrzyma ci

PN-EN 196-3:2006
j.w.

PN-EN 196-6:1997
PN-EN 196-1:2006

Bezpo rednio przed
yciem ka dej

dostarczonej partii

2) Badanie kruszywa
– sk adu ziarnowego
– kszta tu ziaren
– zawarto ci py ów
– zawarto ci

zanieczyszcze
– wilgotno ci

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

j.w.

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

Przy rozpocz ciu
robót i w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia

4) Badanie dodatków i
domieszek

PN-EN 480
i Aprobata
Techniczna

MIESZANKA
BETONOWA

Urabialno PN-EN 206-1:2003 Przy rozpocz ciu
robót

Konsystencja j.w. Przy projektowaniu 
recepty i 2 razy 
na zmian  robocz

Zawarto  powietrza j.w. j.w.
BETON 1) Wytrzyma  na ciskanie

na próbkach
j.w. Po ustaleniu recepty

i po wykonaniu ka dej
partii betonu

2) Wytrzyma
na ciskanie 
– badania nieniszcz ce

PN-B-06261 W przypadkach
technicznie
uzasadnionych

3) Nasi kliwo PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty,
3 razy w okresie
wykonywania
konstrukcji i raz
na 5000 m3 betonu

4) Mrozoodporno j.w. j.w.
5) Przepuszczalno  wody j.w. j.w.

6.3. Kontrola deskowa  i rusztowa
Badania elementów rusztowa  nale y przeprowadzi  w zale no ci od u ytego materia u
zgodnie z:
– PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych,
– PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.
Ka de deskowanie powinno by  odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru
powinny by :
– klasy drewna i jego wady (s ki)
– szczelno  deskowa  w p aszczyznach i naro ach wkl ych
– poziom górnej kraw dzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.
Dopuszcza si  nast puj ce odchy ki deskowa  w stosunku do wielko ci za onych w projekcie
technologicznym deskowa :
a) rozstaw eber ± 0,5%, lecz nie wi cej ni  o 2 cm,
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b) odchylenie deskowa  od prostoliniowo ci lub od p aszczyzny o 0,1%,
c) ró nice w grubo ci desek ± 0,2 cm,
d) odchylenie cian od pionu o ± 0,2%, lecz nie wi cej ni  0,5 cm,
e) wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm, na odcinku 3 m,
f) odchy ki wymiarów wewn trznych deskowa  (przekrojów betonowych):

– 0,2% wysoko ci, lecz nie wi cej ni  – 0,5 cm,
– + 0,5% wysoko ci, lecz nie wi cej ni  + 2 cm,
– - 0,2% grubo ci (szeroko ci), lecz nie wi cej ni  + 0,5 cm.

W ka dym rusztowaniu w czasie odbioru nale y sprawdzi :
– rodzaj materia u (klas  drewna – nie nale y stosowa  do rusztowa  klasy ni szej ni  K27),
– czniki i z cza,
– poziomy górnych kraw dzi przed obci eniem i po obci eniu oraz kraw dzie dolne,
– efektywno  st ,
– przygotowanie pod a i sposób przekazywania nacisków na pod e.

Rusztowania i deskowania powinny by  przedmiotem bie cej kontroli geodezyjnej podczas
ich budowy, w czasie betonowania oraz demonta u (sprawdzenie wp ywu zdj cia rusztowa  i
deskowa  na odkszta cenia konstrukcji no nej).

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV

45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegó owe zasady obmiaru robót betonowych
Obj to  konstrukcji betonowej lub elbetowej oblicza si  w m3 (metr sze cienny). Do obliczenia
ilo ci przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje si  wymiary wed ug dokumentacji projektowej. Z
kubatury nie potr ca si  rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”, Kod CPV

45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu
W trakcie odbioru nale y przeprowadzi  badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na uzna , e roboty
betoniarskie zosta y wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz specyfikacj
techniczn  (szczegó ow ).

Je eli chocia  jeden wynik badania jest negatywny roboty nale y uzna  za niezgodne z
wymaganiami. W takim przypadku nale y ustali  zakres prac koniecznych do usuni cia
nieprawid owo ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale y przedstawi  je do ponownego
odbioru.

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y
zapisa  w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru
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cz ciowego robót dokonuje si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuni cie przed odbiorem ko cowym.
Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika
budowy.
Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót, je eli
tak  form  przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)
Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
zakresu (ilo ci), jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie
przed onych dokumentów, wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.
Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:
– dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
– szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania

robót,
– dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

protoko y kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
– dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych

materia ów i wyrobów budowlanych,
– protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,
– wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  z przed onymi dokumentami,
przeprowadzi  badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6 niniejszej ST, porówna  je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót
betoniarskich (szczegó owej), opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz
dokona  oceny wizualnej.

Konstrukcje betonowe i elbetowe powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s
pozytywne, a dostarczone przez wykonawc  dokumenty s  kompletne i prawid owe pod
wzgl dem merytorycznym.
Je eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny konstrukcje nie powinny by  odebrane. W
takim przypadku nale y wybra  jedno z nast puj cych rozwi za :
– je eli to mo liwe nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  nieprawid owo ci

wykonania konstrukcji w stosunku do wymaga  okre lonych w dokumentacji projektowej
i niniejszej specyfikacji technicznej (szczegó owej) i przedstawi  je ponownie do odbioru,

– je eli odchylenia od wymag  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika i trwa ci
konstrukcji zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego
z jednoczesnym obni eniem warto ci wynagrodzenia w stosunku do ustale  umownych.

– w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania, wykonawca zobowi zany jest
usun  wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykona  go ponownie i powtórnie zg osi
do odbioru.

W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu.
Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i
wykonawcy. Protokó  powinien zawiera :
– ustalenia podj te w trakcie prac komisji,
– ocen  wyników bada ,
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– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,
– stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania konstrukcji z zamówieniem.
Protokó  odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy
zamawiaj cym a wykonawc .

8.5. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji betonowej lub

elbetowej po u ytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad.
Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji, z uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej;
negatywny do ewentualnego dokonania potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót.
Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi  wykonawcy wszystkie
zauwa one wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZ CYCH

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania
ogólne”, Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci
Rozliczenie robót betoniarskich mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego

zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu
odbiorów cz ciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.
Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonywanego i odebranego zakresu robót betoniarskich
stanowi warto  tych robót obliczona na podstawie:
– okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót

zaakceptowanych przez zamawiaj cego lub
– ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania 1 m3 konstrukcji betonowych lub elbetowych lub kwoty
rycza towe uwzgl dniaj :
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,
– obs ug  sprz tu,
– monta  rusztowa  z pomostami i deskowa ,
– przygotowanie mieszanki betonowej wraz z wbudowaniem w konstrukcj  oraz

z zag szczeniem i piel gnacj ,
– wykonanie przerw dylatacyjnych,
– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak równie  osadzenie

potrzebnych zakotwie , marek, rur itp.,
– demonta  deskowa , rusztowa  i pomostów wraz z ich oczyszczeniem,
– oczyszczenie stanowiska pracy i usuni cie, b cych w asno ci  wykonawcy, materia ów

rozbiórkowych i urz dze ,
– wykonanie bada  i pomiarów kontrolnych standardowych,
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– koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
Cena jednostkowa i kwota rycza towa nie obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-EN 196-1:2006
Metody badania cementu. Cz  1: Oznaczanie wytrzyma ci.
2. PN-EN 196-2:2006
Metody badania cementu. Cz  2: Analiza chemiczna cementu.
3. PN-EN 196-3:2006
Metody badania cementu. Cz  3: Oznaczanie czasu wi zania i sta ci obj to ci.
4. PN-EN 196-6:1997
Metody badania cementu. Cz  6: Oznaczanie stopnia zmielenia.
5. PN-EN 197-1:2002
Cement. Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dla cementu powszechnego u ytku.
6. PN-EN 197-1:2002/A1:2005
– jw. –
7. PN-EN 197-2:2002
Cement. Cz  2: Ocena zgodno ci.
8. PN-EN 932-1:1999
Badania podstawowych w ciwo ci kruszyw – Cz  1: Metody pobierania próbek.
9. PN-EN 932-2:2001
Badania podstawowych w ciwo ci kruszyw – Cz  2: Metody pomniejszania próbek

laboratoryjnych.
10. PN-EN 932-3:1999
Badania podstawowych w ciwo ci kruszyw – Cz  3: Procedura i terminologia

uproszczonego opisu petrograficznego.
11. PN-EN 932-3:1999/A1:2004
– jw. –
12. PN-EN 932-5:2001
Badania podstawowych w ciwo ci kruszyw – Cz  5: Wyposa enie podstawowe i

wzorcowanie.
13. PN-EN 932-6:2002
Badania podstawowych w ciwo ci kruszyw – Cz  6: Definicje powtarzalno ci i

odtwarzalno ci.
14. PN-EN 933-1:2000
Badanie geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  1: Oznaczenie sk adu ziarnowego –

Metoda przesiewowa.
15. PN-EN 933-1:2000/A1:2006
– jw. –
16. PN-EN 933-2:1999
Badanie geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  2: Oznaczenie sk adu ziarnowego –

Nominalne wymiary otworów sit ba-dawczych.
17. PN-EN 933-3:1999
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Badania geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  3: Oznaczanie kszta tu ziaren za
pomoc  wska nika p asko ci.

18. PN-EN 933-3:1999/A1:2004
– jw. –
19. PN-EN 933-4:2001
Badanie geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  4: Oznaczanie kszta tu ziaren –

Wska nik kszta tu.
20. PN-EN 933-5:2000
Badanie geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  5: Oznaczenie procentowej zawarto ci
ziaren o powierzchniach powsta ych w wyniku przekruszenia lub amania kruszyw grubych.
21. PN-EN 933-5:2000/A1:2005
– jw. –
22. PN-EN 933-6:2002
Badanie geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  6: Ocena w ciwo ci powierzchni –

Wska nik przep ywu kruszyw.
23. PN-EN 933-6:2002/AC:2004
– jw. –
24. PN-EN 933-7:2000
Badanie geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  7: Ozna-czenie zawarto ci muszli –

Zawarto  procentowa muszli w kru-szywach grubych.
25. PN-EN 933-8:2001
Badanie geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  8: Ocena zawarto ci drobnych cz stek

– Badanie wska nika piaskowego.
26. PN-EN 933-9:2001
Badanie geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  9: Ocena zawarto ci drobnych cz stek

– Badanie b kitem metylenowym.
27. PN-EN 933-10:2002
Badanie geometrycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  10: Ocena zawarto ci drobnych cz stek
– Uziarnienie wype niaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).
28. PN-EN 1097-3:2000
Badanie mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  3: Oznaczanie g sto ci

nasypowej i jamisto ci.
29. PN-EN 1097-6:2002
Badanie mechanicznych i fizycznych w ciwo ci kruszyw – Cz  6: Oznaczanie g sto ci

ziaren i nasi kliwo ci.
30. PN-EN 1097-6:2002/AC:2004
– jw. –
31. PN-EN 1097-6:2002/Ap1:2005
– jw. –
32. PN-EN 1097-6:2002/A1:2006
– jw. –
33. PN-EN 12620:2004
Kruszywa do betonu.
34. PN-EN 12620:2004/AC:2004
– jw. –
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35. PN-EN 934-2:2002
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Domieszki do betonu. Definicje i wymagania.
36. PN-EN 934-2:2002/A1:2005
– jw. –
37. PN-EN 934-2:2002/A2:2006
– jw. –
38. PN-EN 480-1:1999
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Cz  1: Beton wzorcowy i zaprawa

wzorcowa do badania.
39. PN-EN 480-1:2006(u) 
– jw. –
40. PN-EN 480-2:2006
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Cz  2: Oznaczanie czasu wi zania.
41. PN-EN 480-4:2006(u)
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Cz  4: Oznaczanie ilo ci wody

wydzielaj cej si  samoczynnie z mieszanki betonowej.
42. PN-EN 480-5:2006(u)
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Cz  5: Oznaczanie absorpcji

kapilarnej.
43. PN-EN 480-6:2006(u)
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Cz  6: Analiza w podczerwieni.
44. PN-EN 480-8:1999
Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. Metody bada . Cz  8: Oznaczanie umownej

zawarto ci suchej substancji.
45. PN-EN 480-10:1999
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Cz  10: Oznaczanie zawarto ci

chlorków rozpuszczalnych w wodzie.
46. PN-EN 480-12:2006(u) 
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody bada . Cz  12: Oznaczanie zawarto ci

alkaliów w domieszkach.
47. PN-EN 1008-1:2004
Woda zarobowa do betonu. Cz  1: Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatno ci wody zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
48. PN-EN 206-1:2003
Beton. Cz  1: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno .
49. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 
– jw. –
50. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 
– jw. –
51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006
– jw. –
52. PN-EN 12504-1:2001
Badanie betonu w konstrukcjach. Cz  1: Odwierty rdzeniowe – Wycinanie, ocena i badanie

wytrzyma ci na ciskanie.
53. PN-EN 12504-2:2002
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Badanie betonu w konstrukcjach. Cz  2: Badania nieniszcz ce – Oznaczanie liczby odbicia.
54. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004
– jw. –
55. PN-EN 12504-3:2006
Badanie betonu w konstrukcjach. Cz  3: Oznaczanie si y wyrywaj cej.
56. PN-EN 12504-4:2005
Badanie betonu w konstrukcjach. Cz  4: Oznaczanie pr dko ci fali ultrad wi kowej.
57. PN-B-06251
Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez zast pienia)
58. PN-75/D-96000
Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.
59. PN-72/D-96002
Tarcica li ciasta ogólnego przeznaczenia.
60. PN-92/D-95017
Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania i badania.
61. PN-87/N-02251
Geodezja. Osnowy geodezyjne. Terminologia.
62. PN-N-02211:2000
Geodezyjne wyznaczenie przemieszcze . Terminologia podsta-wowa.
63. PN-M-47900-1:1996
Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Cz  1: Okre lenia, podzia  i g ówne parametry.
64. PN-M-47900-2:1996
Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Cz  2: Rusztowania stojakowe z rur stalowych.

Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.
65. PN-M-47900-3:1996
Rusztowania stoj ce metalowe robocze. Cz  3: Rusztowania ramowe.
66. PN-EN 74-1:2006(u)

cza, sworznie centruj ce i podstawki stosowane w deskowaniach i rusztowaniach. Cz  1:
cza do rur – Wymagania i metody bada .

67. PN-B-03163-1:1998
Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Terminologia.
68. PN-B-03163-2:1998
Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Wymagania.
69. PN-B-03163-3:1998
Konstrukcje drewniane. Rusztowania – Badania.
70. PN-ISO-9000
(seria 9000, 9001, 9002 i 9003). Normy dotycz ce zarz dzania jako ci  i zapewnienie jako ci.

10.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r.

Nr 204, poz. 2087).
– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156,
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poz. 1118 z pó n. zmianami).

10.3. Rozporz dzenia, instrukcje i inne dokumenty
– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,

monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi
zmianami).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pó n. zmianami).

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod
CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok.

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozj  konstrukcji betonowych i elbetowych, wydanie ITB
nr 240/82.

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozj  alkaliczn  betonu przez zastosowanie dodatków
mineralnych, wydanie ITB nr 306/91.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, wydanie Arkady – 1990 rok.
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4.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod 45262300 – BETONOWANIE
Oznaczenie kodu wed ug Wspólnego S ownika Zamówie  (CPV)

Kod 45262310
ZBROJENIE

(Przygotowanie i monta  zbrojenia)
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1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
zbrojenia betonu w konstrukcjach elbetowych wykonywanych na mokro w budynkach oraz obiektach
budownictwa in ynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.
1.1.

Znaczy to, i  projektant sporz dzaj cy dokumentacj  projektow  i odpowiednie szczegó owe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych mo e wprowadza  do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupe nienia lub u ci lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
robót, uwzgl dniaj ce wymagania Zamawiaj cego oraz konkretne warunki realizacji robót, które s
niezb dne do okre lania ich standardu i jako ci.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach
ma ych prostych robót i konstrukcji drugorz dnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno ,
e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie

do wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji maj  zastosowanie przy wykonywaniu zbrojenia konstrukcji
budynków oraz obiektów budownictwa in ynieryjnego.
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie robót
zwi zanych z:
– przygotowaniem zbrojenia,
– monta em zbrojenia,
– kontrol  jako ci robót i materia ów.

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, konstrukcje szkieletowe,
yty, belki, podci gi, gzymsy oraz konstrukcje zwi zane z wyposa eniem i obs ug  obiektów.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz okre leniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.
Pr ty stalowe wiotkie – pr ty stalowe o przekroju ko owym ebrowane o rednicy do 40 mm.
Zbrojenie niespr ajace – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzaj ce do niej napr  w sposób
czynny.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj
projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST Kod
CPV 45000000-7.

2. MATERIA Y
Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST Kod CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.
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2.1. Stal zbrojeniowa
2.1.1.  Asortyment stali zbrojeniowej
Do zbrojenia konstrukcji elbetowych pr tami wiotkimi w obiektach budowlanych obj tych zakresem
kontraktu stosuje si  stal klas i gatunków wg dokumentacji projektowej, wg normy PN-H-84023/6: AIIIN,
gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b.
2.1.2. ciwo ci mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej
Pr ty okr e ebrowane ze stali gatunku RB500W/BSt500S-Q.T.B. (Aprobata Techniczna IBDiM Nr AT/
2001-04-1115) o nast puj cych parametrach:

rednica pr ta w mm 8÷10
– granica plastyczno ci Re (min) w MPa 500
– wytrzyma  na rozci ganie Rm (min) w MPa 550
– wytrzyma  charakterystyczna w MPa 490
– wytrzyma  obliczeniowa w MPa 375
– wyd enie (min) w % 10
– zginanie do k ta 60° brak p kni  i rys w z czu.
Pr ty okr e ebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o nast puj cych
parametrach:

rednica pr ta w mm 6÷32
– granica plastyczno ci Re (min) w MPa 355
– wytrzyma  na rozci ganie Rm (min) w MPa 490
– wytrzyma  charakterystyczna w MPa 355
– wytrzyma  obliczeniowa w MPa 295
– wyd enie (min) w % 20
– zginanie do k ta 60° brak p kni  i rys w z czu.
Pr ty okr e ebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o nast puj cych
parametrach:

rednica pr ta w mm 5,5÷40
– granica plastyczno ci Re (min) w MPa 240
– wytrzyma  na rozci ganie Rm (min) w MPa 370
– wytrzyma  charakterystyczna w MPa 240
– wytrzyma  obliczeniowa w MPa 200
– wyd enie (min) w % 24
– zginanie do k ta 180° brak p kni  i rys w z czu.
Pr ty okr e g adkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o nast puj cych parametrach:

rednica pr ta w mm 5,5÷40
– granica plastyczno ci Re (min) w MPa 220
– wytrzyma  na rozci ganie Rm (min) w MPa 310
– wyd enie (min) w % 22
– zginanie do k ta 180° brak p kni  i rys w z czu.
Powierzchnia walcówki i pr tów powinna by  bez p kni , p cherzy i naderwa .
Na powierzchni czo owej pr tów niedopuszczone s  jamy usadowe, rozwarstwienia, p kni cia widoczne
go ym okiem.
2.1.3. Wymagania przy odbiorze
Pr ty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-H-93215.
Przeznaczona do odbioru na budowie partia pr tów musi by  zaopatrzona w atest, w którym maj  by
podane:
– nazwa wytwórcy,
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– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,
– numer wytopu lub numer partii,
– wszystkie wyniki przeprowadzonych bada  oraz sk ad chemiczny wed ug analizy wytopowej,
– masa partii,
– rodzaj obróbki cieplnej.
Na przywieszkach metalowych przymocowanych do ka dej wi zki pr tów lub kr gu pr tów (po dwie do
ka dej wi zki) musz  znajdowa  si  nast puj ce informacje:
– znak wytwórcy,

rednica nominalna,
– znak stali,
– numer wytopu lub numer partii,
– znak obróbki cieplnej.

2.2. Drut monta owy
Do monta u pr tów zbrojenia nale y u ywa  wy arzonego drutu stalowego, tzw. wi za kowego.

2.3. Podk adki dystansowe
Dopuszcza si  stosowanie stabilizatorów i podk adek dystansowych wy cznie z betonu. Podk adki
dystansowe musz  by  przymocowane do pr tów.

3. SPRZ T
Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3.

Sprz t u ywany przy przygotowaniu i monta u zbrojenia wiotkiego w konstrukcjach budowlanych
powinien spe nia  wymagania obowi zuj ce w budownictwie ogólnym. W szczególno ci wszystkie rodzaje
sprz tu, jak: gi tarki, pro ciarki, zgrzewarki, spawarki powinny by  sprawne oraz posiada  fabryczn
gwarancj  i instrukcj  obs ugi. Sprz t powinien spe nia  wymagania BHP, jak przyk adowo os ony

batych i pasowych urz dze  mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla
obs ugi powinny by  specjalnie oznaczone. Sprz t ten powinien podlega  kontroli osoby odpowiedzialnej
za BHP na budowie. Osoby obs uguj ce sprz t powinny by  odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4.
Pr ty do zbrojenia powinny by  przewo one odpowiednimi rodkami transportu, w sposób

zapewniaj cy unikni cie trwa ych odkszta ce  oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5.
5.1. Organizacja robót
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót
uwzgl dniaj cy wszystkie warunki, w jakich b  wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia
5.2.1. Przygotowanie, monta  i odbiór zbrojenia  powinien odpowiada  wymaganiom normy PN 

91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny by  zgodne z dokumentacj  projektow .
5.2.2. Czyszczenie pr tów
Pr ty przed ich u yciem do zbrojenia konstrukcji nale y oczy ci  z zendry, lu nych p atków rdzy, kurzu i

ota. Pr ty zbrojenia zat uszczone lub zabrudzone farb  olejn  mo na opala  lampami benzynowymi lub
czy ci  preparatami rozpuszczaj cymi t uszcze.
Stal nara on  na cho by chwilowe dzia anie s onej wody nale y zmy  wod  s odk .
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Stal pokryt uszcz  si  rdz  i zab ocon  oczyszcza si  szczotkami drucianymi r cznie lub
mechanicznie b  te  przez piaskowanie. Po oczyszczeniu nale y sprawdzi  wymiary przekroju
poprzecznego pr tów.
Stal tylko zabrudzon  mo na zmy  strumieniem wody.
Pr ty oblodzone odmra a si  strumieniem ciep ej wody.

Mo liwe s  równie  inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora
nadzoru.
5.2.3. Prostowanie pr tów
Dopuszcza si  prostowanie pr tów za pomoc  kluczy, m otków, cianek. Dopuszczalna wielko
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.
5.2.4. Ci cie pr tów zbrojeniowych
Ci cie pr tów nale y wykonywa  przy maksymalnym wykorzystaniu materia u. Wskazane jest
sporz dzenie w tym celu planu ci cia. Ci cia przeprowadza si  przy u yciu mechanicznych no y.
Dopuszcza si  równie  ci cie palnikiem acetylenowym.
5.2.5. Odgi cia pr tów, haki
Minimalne rednice trzpieni u ywanych przy wykonywaniu haków zbrojenia podaje tabela Nr 23 normy
PN-S-10042. Minimalna odleg  od krzywizny pr ta do miejsca, gdzie mo na na nim po  spoin ,
wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie mo na wykonywa  odgi cia
pr tów o rednicy d  12 mm. Pr ty o rednicy d > 12 mm powinny by  odginane z kontrolowanym
podgrzewaniem.

W miejscach zagi  i za ama  elementów konstrukcji, w których zagi ciu ulegaj  jednocze nie
wszystkie pr ty zbrojenia rozci ganego, nale y stosowa rednic  zagi cia równ  co najmniej 20d.

Wewn trzna rednica odgi cia strzemion i pr tów monta owych powinna spe nia  warunki podane dla
haków. Przy odbiorze haków i odgi  pr tów nale y zwróci  szczególn  uwag  na ich zewn trzn  stron .
Niedopuszczalne s  tam p kni cia powsta e podczas wyginania.

5.3. Monta  zbrojenia
5.3.1. Wymagania ogólne
Uk ad zbrojenia w konstrukcji musi umo liwia  jego dok adne otoczenie przez jednorodny beton. Po

eniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie pr tów wzgl dem siebie i wzgl dem deskowania nie
mo e ulec zmianie. W konstrukcj  mo na wbudowa  stal pokryt  co najwy ej nalotem nie uszcz cej si
rdzy.

Nie mo na wbudowa  stali zat uszczonej smarami lub innymi rodkami chemicznymi, zabrudzonej
farbami, zab oconej i oblodzonej, stali, która by a wystawiona na dzia anie s onej wody.

Minimalna grubo  otuliny zewn trznej w wietle pr tów i powierzchni przekroju elementu elbetowego
powinna wynosi  co najmniej:
– 0,07 m – dla zbrojenia g ównego fundamentów i podpór masywnych,
– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,
– 0,05 m – dla pr tów g ównych lekkich podpór i pali,
– 0,03 m – dla zbrojenia g ównego ram, belek, poci gów, gzymsów,
– 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podci gów i zbrojenia p yt, gzymsów.

Uk adanie zbrojenia bezpo rednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiedni  wysoko  w trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.
Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.
5.3.2. Montowanie zbrojenia
Pr ty zbrojenia nale y czy  w sposób okre lony w dokumentacji projektowej.

Skrzy owania pr tów nale y wi za  drutem wi za kowym, zgrzewa  lub czy  tzw. s upkami
dystansowymi. Drut wi za kowy, wy arzony o rednicy 1 mm, u ywa si  do czenia pr tów o rednicy do
12 m, przy rednicach wi kszych nale y stosowa  drut o rednicy 1,5 mm.

W szkieletach zbrojenia belek i s upów nale y czy  wszystkie skrzy owania pr tów naro nych ze
strzemionami, a pozosta ych pr tów – na przemian.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6.
Kontrola jako ci robót wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodno ci z dokumentacj

projektow  oraz podanymi powy ej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze stali dostarczonej na budow  nale y przeprowadzi  nast puj ce badania:
– sprawdzenie zgodno ci przywieszek z zamówieniem,
– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,
– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,
– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,
– próba rozci gania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,
– próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.

Do badania nale y pobra  minimum 3 próbki z ka dego kr gu lub wi zki. Próbki nale y pobra  z
ró nych miejsc kr gu.

Jako  pr tów nale y oceni  pozytywnie, je eli wszystkie badania odbiorcze dadz  wynik pozytywny.
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie ci cia, gi cia i rozmieszczenia zbrojenia podano

poni ej.
Usytuowanie pr tów:
– otulenie wk adek wed ug projektu zwi kszone maksymalnie 5 mm, nie przewiduje si  zmniejszenia

grubo ci otuliny,
– rozstaw pr tów w wietle: 10 mm,
– odst p od czo a elementu lub konstrukcji: ±10 mm,
– d ugo  pr ta mi dzy odgi ciami: ±10 mm,
– miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.

Poprzeczki pod kable nale y wykona  z dok adno ci : ±1 mm (wzajemne odleg ci mierzone w
przekroju poprzecznym).
Niezale nie od tolerancji podanych powy ej obowi zuj  nast puj ce wymagania:
– dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopad ej do zbrojenia g ównego nie powinno

przekracza  3%,
– liczba uszkodzonych skrzy owa  na jednym pr cie nie mo e przekracza  25% ogólnej ich liczby na

tym pr cie,
– ró nica w rozstawie mi dzy pr tami g ównymi nie powinna przekracza  ±0,5 cm,
– ró nice w rozstawie strzemion nie powinny przekracza  ±2 cm.

7. OBMIAR ROBÓT
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7.

7.1. Jednostka obmiarowa
Jednostk  obmiarow  jest 1 kilogram. Do obliczania nale no ci przyjmuje si  teoretyczn  ilo  (kg)
zmontowanego uzbrojenia, tj. czn  d ugo  pr tów poszczególnych rednic pomno on  odpowiednio
przez ich mas  jednostkow  (kg/m). Nie dolicza si  stali u ytej na zak ady przy czeniu pr tów,
przek adek monta owych ani drutu wi za kowego. Nie uwzgl dnia si  te  zwi kszonej ilo ci materia u w
wyniku stosowania przez Wykonawc  pr tów o rednicach wi kszych od wymaganych w dokumentacji
projektowej.

8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8.

8.1. Zgodno  robót z dokumentacj  projektow  i ST
Roboty powinny by  wykonane zgodnie z dokumentacj  projektow  i ST oraz pisemnymi poleceniami
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Inspektora nadzoru.

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
8.2.1. Dokumenty i dane
Podstaw  odbioru robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu s :
– pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z

dokumentacj  projektow  i ST,
– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.
8.2.2. Zakres robót
Zakres robót zanikaj cych lub ulegaj cych zakryciu okre laj  pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru
lub inne potwierdzone przez niego dokumenty.

8.3. Odbiór ko cowy
Odbiór ko cowy odbywa si  po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku budowy
zako czenia robót zbrojarskich i pisemnego zezwolenia Inspektora nadzoru na rozpocz cie betonowania
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.
Odbiór powinien polega  na sprawdzeniu:
– zgodno ci wykonania zbrojenia z dokumentacj  projektow ,
– zgodno ci z dokumentacj  projektow  liczby pr tów w poszczególnych przekrojach,
– rozstawu strzemion,
– prawid owo ci wykonania haków, z cz i d ugo ci zakotwie  pr tów,
– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

Do odbioru robót maj  zastosowanie postanowienia zawarte w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania
ogólne” pkt 8.

9. PODSTAWA P ATNO CI
Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa
Cena jednostkowa obejmuje:
– zapewnienie niezb dnych czynników produkcji,
– oczyszczenie i wyprostowanie, wygi cie, przycinanie pr tów stalowych,

czenie pr tów, w tym spawane „na styk” lub „na zak ad”,
– monta  zbrojenia przy u yciu drutu wi za kowego w deskowaniu zgodnie z dokumentacj  projektow  i

niniejsz  ST,
– wykonanie bada  i pomiarów,
– oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia, stanowi cych w asno  Wykonawcy i usuni cie ich

poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr ty g adkie.
IDT-ISO 6935-1:1991
PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr ty g adkie. Dodatkowe wymagania.
PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.
IDT-ISO 6935-2:1991 Pr ty ebrowane
PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pr ty ebrowane. Dodatkowe wymagania
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Poprawki PN-ISO 6935-2/
/AK:1998/Ap1:1999
PN 82/H-93215 Walcówka i pr ty stalowe do zbrojenia betonu
Poprawki: 1. BI 4/91 poz. 27

2. BI 8/92 poz. 38
Zmiany 1. BI 4/84 poz. 17
PN-S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one.

Projektowanie.
PN-B-06251 Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne.
Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal okre lonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.
PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania.
PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozci gania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one. Projektowanie.
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:
– Instrukcja zabezpieczenia przed korozj  konstrukcji,
– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
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5.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

TYNKOWANIE
(Kod CPV 45410000-4)

TYNKI ZWYK E WEWN TRZNE I ZEWN TRZNE
(Kod CPV 45410000-4)
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SPIS TRE CI

1. CZ  OGÓLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI 
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU 
5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH  I PRAC
TOWARZYSZ CYCH
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Najwa niejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegó owa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jako ci
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1. CZ  OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru tynków zwyk ych wewn trznych i zewn trznych.

1.2. Zakres stosowania ST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

.... Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e
podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z
do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl dnieniu
przepisów bhp.

1.3. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynków zwyk ych wewn trznych i zewn trznych w obiektach
kubaturowych i obejmuje wykonanie nast puj cych czynno ci:
– przygotowanie pod a (wg pkt. 5.3.),
– wykonanie warstwy wyrównawczej,
– wykonanie tynków zwyk ych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest okre lenie wymaga  odno nie w ciwo ci materia ów
wykorzystywanych do robót tynkarskich, wymaga  w zakresie robót przygotowawczych oraz
wymaga  dotycz cych wykonania i odbiorów tynków zwyk ych.

1.4. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre leniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a tak e
podanymi poni ej:
Pod e – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma by  tynk. 
Warstwa wyrównawcza  – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówno ci powierzchni
pod a.
Warstwa gruntuj ca  – pow oka wzmacniaj ca i uszczelniaj ca pod e oraz zwi kszaj ca
przyczepno  dolnej warstwy tynku.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót tynkarskich
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z
dokumentacj  projektow , specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotycz ce robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.6. Dokumentacja dla wykonania tynków zwyk ych
Roboty tynkarskie nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy
prawne sporz dzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce w ciwo ci materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania

podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
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2.2. Rodzaje materia ów
Wszystkie materia y do wykonania robót tynkarskich powinny odpowiada  wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1.Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania pod a stosowa  mo na wod  odpowiadaj
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania
próbek, badanie i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej
z procesów produkcji betonu”. Bez bada  laboratoryjnych mo na stosowa  wodoci gow  wod
pitn .
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj cych
uszcze organiczne, oleje i mu .

2.2.2.Piasek
Piasek powinien spe nia  wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”,
a w szczególno ci:
– nie zawiera  domieszek organicznych,
– mie  frakcje ró nych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

rednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
Do spodnich warstw tynku nale y stosowa  piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich – rednioziarnisty odmiany 2.
Do g adzi piasek powinien by  drobnoziarnisty i przechodzi  ca kowicie przez sito o prze wicie
0,5 mm.
2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwyk ych 
• Marka i sk ad zaprawy powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy

budowlane zwyk e” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegó owej nale y u ci li
wymagania).

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno by  wykonywane mechanicznie.
• Zapraw  nale y przygotowa  w takiej ilo ci, aby mog a by  wbudowana mo liwie szybko po

jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
• Do zaprawy tynkarskiej nale y stosowa  piasek rzeczny lub kopalniany.
• Do zaprawy cementowo-wapiennej nale y stosowa  cement wed ug normy

PN-EN 197-1:2002 „Cement – Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce
cementów powszechnego u ytku”. Za zgod  Inspektora nadzoru mo na stosowa  cement z
dodatkiem la lub popio ów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, e
temperatura otoczenia w ci gu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie b dzie ni sza ni
+5°C.

• Do zapraw cementowo-wapiennych nale y stosowa  wapno suchogaszone lub gaszo-ne w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzy
jednolit  i jednobarwn  mas , bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-cze  obcych.
Wapno powinno spe nia wymagania normy PN-EN-459. Sk ad obj to ciowych sk adników
zapraw nale y dobiera  do wiadczalnie, w zale no- ci od wymaganej marki zaprawy oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.3. Warunki przyj cia na budow  materia ów i wyrobów do robót tynkarskich  
Materia y i wyroby do robót tynkarskich mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce
warunki:
–  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej (szczegó owej),
–  w ciwie opakowane, firmowo zamkni te (bez oznak naruszenia zamkni ) i oznakowane

(pe na nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
– spe niaj  wymagane w ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub
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firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 
– spe niaj  wymagania wynikaj ce z ich terminu przydatno ci do u ycia (termin zako czenia

robót tynkarskich powinien si  ko czy  przed zako czeniem podanych na opakowaniach
terminów przydatno ci do stosowania odpowiednich wyrobów).

Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protoko em przyj cia materia ów.

2.4. Warunki przechowywania materia ów i wyrobów do robót tynkarskich 
Materia y i wyroby do robót tynkarskich powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcj  producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b
aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materia ów i wyrobów opakowanych
powinno by  kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarzni ciem i przed dzia aniem promieni s onecznych.

Wyroby tynkarskie konfekcjonowane powinny by  przechowywane w oryginalnych,
zamkni tych opakowaniach w temperaturze powy ej +5°C a poni ej +35°C. Wyroby pakowane
w worki powinny by  uk adane na paletach lub drewnianej wentylowanej pod odze, w ilo ci
warstw nie wi kszej ni  10. 

Je eli nie ma mo liwo ci poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wod  nale y
przechowywa  w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa
wody w opakowaniach po rodkach chemicznych lub w takich, w których wcze niej
przetrzymywano materia y mog ce zmieni  sk ad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 3

3.2. Sprz t do wykonywania tynków zwyk ych
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takiego sprz tu i narz dzi, które nie spowoduj
niekorzystnego wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla
rodowiska.

Przy doborze sprz tu i narz dzi nale y uwzgl dni  równie  wymagania producenta.
Do wykonywania robót tynkarskich nale y stosowa  nast puj cy sprz t i narz dzia pomocnicze: 
a) do przygotowania pod a – m otki, szczotki druciane, odkurzacze przemys owe, urz dzenia

do mycia hydrodynamicznego, urz dzenia do czyszczenia strumieniowo- ciernego,
termometry elektroniczne, wilgotno ciomierze elektryczne, przyrz dy do badania
wytrzyma ci pod a,

b) do przygotowania zapraw – betoniarki, mieszarki do zapraw, przewo ne zbiorniki na wod ,
naczynia i wiertarki z mieszad em wolnoobrotowym,  

c) do nak adania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materia ów
– Cement i wapno suchogaszone luzem nale y przewozi  cemento-wozem, natomiast cement i

wapno suchogaszone workowane mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu i w
odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoce-niem;

– Wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego mo na przewozi  w skrzyniach lub
pojemnikach stalowych;
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– Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst pienia do robót
Przed przyst pieniem do wykonywania robót tynkowych powinny by  zako czone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy,
osadzone o cie nice drzwiowe i okienne.
Zaleca si  przyst pienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po
up ywie 4-6 miesi cy po zako czeniu stanu surowego.
Tynki nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C oraz pod warunkiem, e w ci gu
doby nie nast pi spadek poni ej 0°C.
W ni szych temperaturach mo na wykonywa  tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich
rodków  zabezpieczaj cych,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót

budowlano-monta owych w okresie obni onych temperatur”.
Zaleca si  chroni wie o wykonane tynki zewn trzne w ci gu pierwszych dwóch dni przed
nas onecznieniem d szym ni  dwie godziny dziennie.
W okresie wysokich temperatur wie o wykonane tynki powinny by  w czasie wi zania i
twardnienia, tj. w ci gu 1 tygodnia, zwil ane wod .

5.3. Przygotowanie pod a
5.3.1.Pod a tynków zwyk ych powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.

3.3.2.
5.3.2.Spoiny w murach ceglanych
– W cianach przewidzianych do tynkowania nie nale y w czasie murowania cian wype nia

zapraw  spoin przy zewn trznych licach na g boko ci 5-10 mm.
5.3.3.Bezpo rednio przed tynkowaniem pod e nale y oczy ci  z kurzu szczotkami oraz

usun  plamy z rdzy i substancji t ustych. Plamy z substancji t ustych mo na usun
10-proc. roztworem szarego myd a lub wypalaj c je lamp  benzynow .

5.3.4.Nadmiernie such  powierzchni  pod a nale y zwil  wod .

5.4. Wykonywanie tynków zwyk ych
5.4.1.Sposoby wykonania tynków zwyk ych jedno- i wielowarstwowych powinny by  zgodne z

danymi okre lonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
5.4.2.Grubo ci tynków zwyk ych w zale no ci od ich kategorii oraz od rodzaju pod a lub

podk adu powinny by  zgodne z norm  PN-70/B-10100.
5.4.3.Tynki zwyk e kategorii II i III nale  do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych

w sposób standardowy.
5.4.4.Tynki zwyk e kategorii IV zalicza si  do odmian doborowych.
5.4.5.Tynk trójwarstwowy powinien si  sk ada  z obrzutki, narzutu i g adzi. Narzut tynków

wewn trznych nale y wykona  wed ug pasów i listew kierunkowych.
5.4.6. ad  nale y nanosi  po zwi zaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa g adzi powinna by  mocno dociskana do warstwy na-rzutu.
5.4.7.Do wykonania tynków nale y stosowa  zaprawy cementowo-wapienne: tynków

nienara onych na zawilgocenie – w proporcji 1:1:4; nara onych na zwilgocenie oraz
w tynkach zewn trznych – w proporcji 1:1:2.
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6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót tynkowych
Przed przyst pieniem do robót tynkowych nale y przeprowadzi  badania materia ów, które b
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrol  i odbiór (mi dzyoperacyjny) pod y.
6.2.1.Badania materia ów
Badanie materia ów przeprowadza si  po rednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy
dotycz cych przyj cia materia ów na budow  oraz dokumentów towarzysz cych wysy ce
materia ów przez dostawc , potwierdzaj cych zgodno  u ytych materia ów z wymaganiami
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót tynkowych, opracowanej dla
realizowanego przedmiotu zamówienia (szczegó owej), oraz normami powo anymi w pkt. 2.2.
niniejszej specyfikacji technicznej. 
6.2.2.Badania przygotowania pod y
Stan pod a podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotno ci – poprzez ocen  wygl du, prób  dotyku lub zwil ania, ewentualnie w razie

potrzeby pomiar wilgotno ci szcz tkowej przy pomocy wilgotno ciomierza elektrycznego,
b) równo ci powierzchni – poprzez ocen  wygl du i sprawdzenie przy pomocy aty,
c) przywieraj cych cia  obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocen  wygl du i prób cierania,
d) obecno ci lu nych i zwietrza ych cz ci pod a – poprzez prób  drapania (skrobania) i

dotyku,
e) zabrudzenia powierzchni olejami, smarami, bitumami, farbami – poprzez ocen  wygl du i

prób  zwil ania,
f) ch onno ci pod a – poprzez ocen  wygl du oraz prób  dotyku i zwil ania,
g) obecno  wykwitów – poprzez ocen  wygl du,
h) uszczania i powierzchniowego odspajania pod a – poprzez ocen  wygl du.

Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., a nast pnie
odnotowane w formie protoko u kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1.Badania w czasie robót tynkowych polegaj  na bie cym sprawdzeniu zgodno ci ich

wykonania z dokumentacj  projektow  oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji
technicznej.

6.3.2.Cz stotliwo  oraz zakres bada  zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w
szczególno ci jej marki i konsystencji, powinny wynika  z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy
budowlane zwyk e”.

6.3.3.Wyniki bada  materia ów i zapraw powinny by  wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1.Zakres i warunki wykonywania bada
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie
wymagania dotycz ce wykonanych robót tynkowych, w szczególno ci w zakresie:
– zgodno ci z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,
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– prawid owo ci przygotowania pod a,
– prawid owo ci wykonania tynków zwyk ych.

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada  dokonanych
przed przyst pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotycz ce wykonanych robót.
BadaniaDo bada  odbiorowych nale y przyst pi  nie pó niej ni  przed up ywem 1 roku od daty
uko czenia robót tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynków zwyk ych wewn trznych i zewn trznych przeprowadza  nale y
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie ni szej ni  +5°C.
Przed przyst pieniem do bada  przy odbiorze nale y sprawdzi  na podstawie dokumentów:
a) czy za czone wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do robót potwierdzaj , e

przygotowane pod a nadawa y si  do po enia tynku a u yte materia y spe nia y
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwyk ego temperatura otoczenia w ci gu doby nie spad a
poni ej 0°C.

6.4.2.Opis bada
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepno ci tynku do pod a nale y przeprowadza  metod  podan  w
PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza si  stosowanie opukiwania tynku lekkim
drewnianym m otkiem (brak g uchego odg osu wiadczy o dobrej przyczepno ci). 
Przyczepno  mi dzywarstwow  tynków wielowarstwowych nale y sprawdzi  za pomoc
przyrz du zwanego m otkiem Baronnie’go metod  kwadracikowania, tj. próba krzy owego
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ci arze 250 gramów przy badaniu po 7
dniach od wykonania tynków, a co najmniej 500 gramów – po 28 dniach. Brak wypadania
kwadracików pod uderzeniem wiadczy o dostatecznej przyczepno ci.
6.4.2.2.  Sprawdzenie odporno ci tynków na uszkodzenia mechaniczne nale y przeprowadza

otkiem Baronnie’go metod  kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.
6.4.2.3. Sprawdzenie mrozoodporno ci tynków zewn trznych nale y przeprowadza  na
podstawie wiadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporno ci na dzia anie mrozu próbek
stwardnia ej zaprawy.
6.4.2.4. Sprawdzenie grubo ci tynków. W pi ciu dowolnie wybranych miejscach powierzchni
otynkowanej wynosz cej nie wi cej ni  5000 m2 nale y wyci  próbki kontrolne o wymiarach 2x2
cm lub o rednicy oko o 3 cm w taki sposób, aby pod e zosta o ods oni te lecz nie naruszone.
Ods oni te pod e nale y oczy ci  z ewentualnych pozosta ci zaprawy. Pomiar grubo ci
tynku powinien by  wykonany przymiarem z dok adno ci  do 1 mm. Za przeci tn  grubo  tynku
badanej powierzchni otynkowanej nale y przyjmowa  warto redni  pomiaru w pi ciu
otworach.

W przypadku badania tynku o powierzchni wi kszej ni  5000 m2  nale y na ka de rozpocz te
1000 m2 wyci  jeden dodatkowy otwór.
6.4.2.5.  Sprawdzenie wygl du i innych w ciwo ci powierzchni otynkowanych. Wygl d
powierzchni otynkowanych (barwa, obecno  wykwitów, sp ka  itp.) nale y sprawdzi  za
pomoc  ogl dzin zewn trznych. G adko  powierzchni oraz brak pylenia nale y sprawdza
przez potarcie tynku d oni .
Odporno  powierzchni otynkowanych na dzia anie opadów atmosferycznych lub rozmywanie
podczas renowacyjnych robót malarskich nale y sprawdza  w sposób nast puj cy:
– powierzchni  tynku nale y zwil  wod  za pomoc  p dzla awkowca i natychmiast

przeprowadzi  prób  odporno ci na uderzenia metod  kwadracikowania, stosuj c uderzenie
stempla o ci arze 250 gramów; próba ta powinna da  wynik dodatni (brak wypadania
kwadracików).

6.4.2.6. Sprawdzenie prawid owo ci wykonania powierzchni i kraw dzi tynków nale y
przeprowadzi  wg PN-70/B-10100.
6.4.2.7. Sprawdzenie wyko czenia tynków na naro ach i obrze ach, stykach i przy szczelinach
dylatacyjnych nale y przeprowadzi  wzrokowo oraz przez pomiar równocze nie z badaniem
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wygl du powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegó owe zasady obmiaru robót tynkowych
Powierzchni  tynków wewn trznych cian oblicza si  w metrach kwadratowych jako iloczyn

ugo ci cian w stanie surowym i wysoko ci mierzonej od pod a lub warstwy wyrównawczej
na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.
Powierzchni  tynków stropów p askich oblicza si  w metrach kwadratowych ich rzutu w wietle
cian surowych na p aszczyzn  poziom .

Powierzchni  stropów ebrowych i kasetonowych oblicza si  w rozwini ciu wed ug wymiarów w
stanie surowym.
Powierzchni  tynków zewn trznych cian oblicza si  jako iloczyn d ugo ci cian w rozwini ciu w
stanie surowym i wysoko ci mierzonej od wierzchu coko u lub terenu do górnej kraw dzi ciany,
dolnej kraw dzi gzymsu lub górnej kraw dzi tynku, je eli ciana jest tynkowana tylko do pewnej
wysoko ci.
Powierzchni  pilastrów, s upów i innych elementów oblicza si  w rozwini ciu tych elementów w
stanie surowym.
Z powierzchni tynków nie potr ca si  powierzchni nieotynkowanych, ci gnionych, ok adzin,
obróbek kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, je eli ka da z nich jest mniejsza od 0,5 m2. Przy
potr caniu powierzchni otworów okiennych i drzwiowych, do powierzchni tynków cian, nale y
doliczy  powierzchni  o cie y w stanie surowym.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegaj cymi zakryciu s  pod a.
Odbiór pod y musi by  dokonany przed rozpocz ciem nak adania wyprawy (odbiór
mi dzyoperacyjny). 
W trakcie odbioru nale y przeprowadzi  badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki bada  dla pod y nale y porówna  z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji
projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. 
Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na uzna , e pod a zosta y
prawid owo przygotowane, tj. zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz specyfikacj  techniczn
(szczegó ow ) i zezwoli  na przyst pienie do nak adania wyprawy.
Je eli chocia  jeden wynik badania jest negatywny przygotowanie pod a nie powinno by
odebrane. W takim przypadku nale y ustali  zakres prac i rodzaje materia ów koniecznych do
usuni cia nieprawid owo ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale y ponownie
przeprowadzi  ocen  przygotowania pod a. 
Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y zapisa
w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego
robót dokonuje si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy
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odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuni cie przed odbiorem ko cowym.
Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika
budowy.
Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót (je eli
umowa tak  form  przewiduje).

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)
Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich

zakresu (ilo ci), jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie

przed onych dokumentów, wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.
Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:
– dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
– szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania

robót,
– dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,

protoko y kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
– dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych

materia ów i wyrobów budowlanych,
– protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,
– instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
– wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  z przed onymi dokumentami,
przeprowadzi  badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porówna  je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegó owej) specyfikacji
technicznej robót tynkarskich, opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz
dokona  oceny wizualnej.

Tynki zwyk e wewn trzne i zewn trzne powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  
 pozytywne,  a dostarczone przez wykonawc  dokumenty s  kompletne i prawid owe pod

wzgl dem merytorycznym.

Je eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny tynki nie powinny by  odebrane. W takim
przypadku nale y wybra  jedno z nast puj cych rozwi za :
– je eli to mo liwe nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  nieprawid owo ci wykonania

tynków w stosunku do wymaga  okre lonych w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej (szczegó owej) i przedstawi  je ponownie do odbioru,

– je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika i trwa ci tynku
zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym
obni eniem warto ci wynagrodzenia w stosunku do ustale  umownych,

– w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest
usun  wadliwie wykonany tynk, wykona  go ponownie i powtórnie zg osi  do odbioru.

W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu.
Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i

wykonawcy. Protokó  powinien zawiera :
– ustalenia podj te w trakcie prac komisji,
– ocen  wyników bada ,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,
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– stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania tynku zwyk ego z zamówieniem.
Protokó  odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy

zamawiaj cym a wykonawc .

8.5. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwyk ego po u ytkowaniu w
tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych,
zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
tynku zwyk ego, z uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót.

Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi  wykonawcy wszystkie
zauwa one wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZ CYCH

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy rozliczenia robót podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci

Rozliczenie robót tynkowych mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu
robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów
cz ciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. 

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych stanowi
warto  tych robót obliczona na podstawie:
– okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót

zaakceptowanych przez zamawiaj cego lub
– ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania tynku zwyk ego lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty
tynkowe uwzgl dniaj :
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,
– obs ug  sprz tu,
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa  przestawnych umo liwiaj cych

wykonanie robót na wysoko ci do 4 m,
– ocen  i przygotowanie pod a wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem b

zastosowaniem odpowiednich rodków zwi kszaj cych przyczepno , zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegó owej specyfikacji technicznej,

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

– osiatkowanie bruzd i miejsc nara onych na p kni cia,
– umocowanie profili tynkarskich,
– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
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– usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powsta ych w czasie robót tynkowych,
– usuni cie zabezpiecze  stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszcze  na

elementach nie tynkowanych,
– uporz dkowanie miejsca wykonywania robót,
– usuni cie pozosta ci, resztek i odpadów materia ów w sposób podany w szczegó owej

specyfikacji technicznej (opisa  sposób usuni cia pozosta ci i odpadów),
– likwidacj  stanowiska roboczego.
W kwotach rycza towych uj te s  równie  koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa
niezb dnych do wykonania robót pokrywczych na wysoko ci ponad 4 m od poziomu ich
ustawienia.
Rozliczenie robót tynkowych wed ug uzgodnionych cen jednostkowych:
Ceny jednostkowe robót obejmuj  równie  koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa  oraz
koszty pomostów i barier zabezpieczaj cych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez

zast pienia).
2. PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwyk e (Norma wycofana bez zast pienia).
3. PN-EN 1015-2:2000
Metody bada  zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do bada .
4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u)
jw.
5. PN-EN 1015-3:2000
Metody bada  zapraw do murów – Okre lenie konsystencji wie ej zaprawy (za pomoc  stolika

rozp ywu).
6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005
jw.
7. PN-EN 1015-4:2000
Metody bada  zapraw do murów – Okre lenie konsystencji wie ej zaprawy (za pomoc

penetrometru).
8. PN-EN 1015-12:2002
Metody bada  zapraw do murów – Cz  12: Okre lenie przyczepno ci do pod a

stwardnia ych zapraw na obrzutk  i do tynkowania.
9. PN-EN 1015-19:2000
Metody bada  zapraw do murów – Okre lenie wspó czynnika przenoszenia pary wodnej w

stwardnia ych zaprawach na obrzutk  i do tynkowania.
10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005
jw.
11. PN-EN 197-1:2002
Cement – Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego

ytku.
12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005
jw.
13. PN-EN 197-2:2002
Cement – Cz  2: Ocena zgodno ci.
14. PN-EN 459-1:2003
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Wapno budowlane – Cz  1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno ci.
15. PN-EN 459-2:2003
Wapno budowlane – Cz  2: Metody bada .
16. PN-EN 459-3:2003
Wapno budowlane – Cz  3: Ocena zgodno ci.
17. PN-EN 1008-1:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu.

18. PN-EN 934-6:2002
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Cz  6: Pobieranie próbek, kontrola zgodno ci i

ocena zgodno ci.
19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006
jw.
20. PN-B-30041:1997
Spoiwa gipsowe – Gips budowlany.
21. PN-B-30042:1997
Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
22. PN-B-30042:1997/Az1:2006
jw.
23. PN-92/B-01302
Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia.
24. PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy.
25. PN-EN 13139:2003/AC:2004
jw.

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

204, poz. 2087 z pó n. zmianami).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.

1118).

10.3. Rozporz dzenia
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi
zmianami).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pó n. zmianami).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
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technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z pó n. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod CPV
45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Cz  B – Roboty wyko czeniowe,
zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 cz  4, wydanie Arkady –
1990 rok.
Atlas Budowlany, miesi cznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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6.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45410000-4 
TYNKOWANIE

OK ADZINY Z P YT 
GIPSOWO-KARTONOWYCH
(SUCHE TYNKI GIPSOWE)
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1. WST P
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru
ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych).

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji technicznej (SST)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.
1.1.

Znaczy to, i  projektant sporz dzaj cy dokumentacj  projektow  i odpowiednie szczegó owe
specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych mo e wprowadza  do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupe nienia lub u ci lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem
robót, uwzgl dniaj ce wymagania Zamawiaj cego oraz konkretne warunki realizacji robót, które s
niezb dne do okre lania ich standardu i jako ci.

1.3. Zakres robót obj tych ST
– Ok adziny z p yt gipsowo-kartonowych, których dotyczy specyfikacja stanowi  poszycie a urowej

konstrukcji cian i sufitów w systemie lekkiej zabudowy szkieletowej, jak i ok adziny zast puj cej
tynki na cianach i sufitach murowanych wykonywanych z materia ów tradycyjnych.

– Ok adziny obj te niniejsz  ST kszta tuj  form  architektoniczn  danego elementu
konstrukcyjnego, wykonywane s  r cznie z p yt gipsowo-kartonowych odpowiadaj cych
wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

– „Prawa” strona p yty gipsowo-kartonowej pe ni rol  jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do
wn trza pomieszczenia. Strona „lewa” p yty (niewidoczna po zamontowaniu) posiada nadruk z
symbolem producenta oraz zak adkowe po czenia kartonu.

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z ustaw  Prawo budowlane, wydanymi do niej
rozporz dzeniami wykonawczymi, nomenklatur  Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

roboty budowlane przy wykonaniu ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych nale y rozumie  wszystkie
prace budowlane zwi zane z wykonaniem ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,
Wykonawca – osoba lub organizacja wykonuj ca ww. roboty budowlane,
procedura – dokument zapewniaj cy jako , definiuj cy „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczególne operacje robocze – procedura mo e by  zast piona przez normy, aprobaty techniczne
i instrukcje,
ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawieraj ce dane opisuj ce
przed-miot i wymagania jako ciowe wykonania ok adzin.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Przy wykonywaniu ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych nale y przestrzega  zasad podanych w normie
PN-72/B-10122 „Roboty ok adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za ich zgodno  z dokumentacj
projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.
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2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST Kod

CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2

2.2. yty gipsowo-kartonowe powinny odpowiada  wymaganiom okre lonych w normie PN-B-
79405 – wymagania dla p yt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla p yt gipsowo-kartonowych
Tablica 1

Lp. Wymagania GKB
zwyk a

GKF
ognioodporn

a

GKBI
wodoodporna

GKFI
wodo- i

ognioodporna
01 02 03 04 05 06
1. Powierzchnia równa, g adka, bez uszkodze  kartonu, naro ników i kraw dzi
2. Przyczepno  kartonu do rdzenia

gipsowego
karton powinien by  z czony z rdzeniem gipsowym w taki
sposób, aby przy odrywaniu r  rwa si , nie powoduj c

odklejania si  od rdzenia

3. Wymiary i tolerancje [mm]

grubo 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; 18±0,5
szeroko 1200 (+0; -5,0)

ugo [2000 3000] (+0; -6)
prostopad ró nica w d ugo ci przek tnych 5

4. Masa 1m2 p yty o
grubo ci [kg]

9,5 9,5 - - -
12,5 12,5 11,0 13,0 12,5 11 13,0
15,0 15,0 13,5 16,0 15,0 13,5 15,0
18,0 18,0 16,0 19,0 - -

5. Wilgotno  [%] 10,0
6. Trwa  struktury przy opalaniu

[min.] - 20 - 20

7. Nasi kliwo  [%] - - 10 10

8. Oznakowanie

napis na
tylnej

stronie
yty

nazwa, symbol rodzaju p yty; grubo ; PN .....................; 
data produkcji

kolor
kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny

barwa
napisu niebieska czerwona niebieska czerwona
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Tabela 2

Grubo  
nominalna p yty 
gipsowej [mm]

Odleg
podpór l [mm]

PRÓBA ZGINANIA
Obci enie niszcz ce

[N]
Ugi cie
[mm]

prostopadle do
kierunku

ókien kartonu

równolegle do
kierunku

ókien kartonu

prostopadle do
kierunku 

ókien kartonu

równolegle do
kierunku 

ókien kartonu
9,5 380 450 150 – –
12,5 500 600 180 0,8 1,0
15,0 600 600 180 0,8 1,0

>18,0 720 500 – – –

Dane dotycz ce p yty gipsowo-kartonowe i o nazwie „RENOWACYJNA”, o grub. 6,5 mm.
1. grubo  – 6,5±0,5 mm
2. szeroko  – 1200 (+0; –0,5) mm
3. d ugo  – [2000÷3000] (+0; –6,0) mm
4. masa 1 m2 – 5,5÷6,5 kg
5. obci enie niszcz ce (rozstaw podpór – 350 mm) – prostopadle do kierunku w ókien – min. 280N

– równolegle do kierunku w ókien – min. 110N

2.3. Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego i skrapiania pod a stosowa  mo na wod  odpo-wiadaj
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek,
badanie i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu”. Bez bada  laboratoryjnych mo na stosowa  wodoci gow  wod  pitn .

Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawieraj cych
uszcze organiczne, oleje i mu .

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek powinien spe nia  wymagania normy PN-79/B-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych, a w szczególno ci:

– nie zawiera  domieszek organicznych,
– mie  frakcje ró nych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek

rednioziarnisty 0,5-1,0 mm.

2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien by  drobnoziarnisty i przechodzi  ca kowicie przez sito
o prze wicie 0,5 mm.

2.5. Klej gipsowy do przymocowywania p yt gipsowo-kartonowych do cian murowanych
Do przymocowywania p yt gipsowo-kartonowych stosuje si  najcz ciej kleje gipsowe produkowane przez
firmy specjalistyczne, dost pne w sprzeda y na terenie kraju.
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3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania

ogólne” pkt 3

3.2. Sprz t do wykonywania suchych tynków
Wykonawca przyst puj cy do wykonania suchych tynków, powinien wykaza  si  mo liwo ci  korzystania
z elektronarz dzi i drobnego sprz tu budowlanego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania

ogólne” pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie p yt gipsowo-kartonowych
yty powinny by  pakowane w formie stosów, uk adanych poziomo na kilku podk adach dystansowych.

Pierwsza p yta od do u spe nia rol  opakowania stosu. Ka dy ze stosów jest spi ty ta  stalow  dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podk adek.

Pakiety nale y sk adowa  w pomieszczeniach zamkni tych i suchych, na równym i mocnym, a
zarazem p askim podk adzie.

Wysoko  sk adowania – do pi ciu pakietów o jednakowej d ugo ci, nak adanych jeden na drugi.

4.3. Transport yt odbywa si  przy pomocy rozbieralnych zestawów samochodowych (pokrytych
plandekami), które umo liwiaj  przewóz (jednorazowo) oko o 2000 m2  p yt o grubo ci 12,5 mm lub
oko o 2400 m2 o grubo ci 9,5 mm.

Roz adunek p yt powinien odbywa  si  w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka wid owego o
ud wigu co najmniej 2000 kg lub urawia wyposa onego w zawiesie z wid ami.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt

5

5.2. Warunki przyst pienia do robót
– Przed przyst pieniem do wykonywania ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych powinny by

zako czone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone o cie nice drzwiowe i okienne.

– Zaleca si  przyst pienie do wykonywania ok adzin po okresie wst pnego osiadania i skurczów
murów, tj. po up ywie 4-6 miesi cy po zako czeniu stanu surowego.

– Przed rozpocz ciem prac monta owych pomieszczenia powinny by  oczyszczone z gruzu i
odpadów.

– Ok adziny z p yt gipsowo-kartonowych nale y wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C pod
warunkiem, e w ci gu doby nie nast pi spadek poni ej 0°C, a wilgotno  wzgl dna powietrza
mie ci si  w granicach od 60 do 80%.

– Pomieszczenia powinny by  suche i dobrze przewietrzone.
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5.3. Monta  ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych na cianach murowanych

5.3.1. Przy monta u p yt gipsowo-kartonowych nale y przestrzega  zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 „Roboty ok adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.3.2. Mocowanie p yt za pomoc  zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego
Elementami wi cymi p yt  (ok adzin ) ze cian  a równocze nie zapewniaj  jej sztywno , s  placki z
gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

5.3.3. Przygotowanie pod a:
– pod e powinno by  twarde i oczyszczone z kurzu i lu nych resztek zaprawy,
– stare pow oki malarskie: olejne powinny by  zeskrobane a klejowe zmyte,
– przed przyst pieniem do monta u p yt, pod e skropi  obficie wod , zbyt suche pod e, szybko

odci ga wod  z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,
– dla pod a nienasi kliwego nale y stosowa  na placki zaczyn o wi kszej g sto ci.

5.3.4. Mocowanie p yt na plackach gipsowych
W przypadku, gdy znajduj ca si  w stanie surowym ciana, przeznaczona do ob enia ma na swym licu
odchy ki do 20 mm/mb, nale y j  zniwelowa  przed rozpocz ciem monta u p yt. Niwelacji powierzchni
ciany dokonuje si  przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikaj cych

z szeroko ci zastosowanych p yt. Marki winny mie rednic  od 10 do 15 cm. Dopiero po zwi zaniu marek
gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica ciany mo na przyst pi  do w ciwego przyklejania p yt.

yt  do przyklejenia uk ada si  stron  licow  do pod ogi w pobli u miejsca jej zamontowania.
Nast pnie na jej tyln  stron  nak ada si  placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.

Przy kraw dziach p yt placki powinny mie  mniejsze rozmiary, ale nale y je uk ada  g ciej. Grubo
naniesionych placków powinna by  nieznacznie wi ksza, ni  grubo  przygotowanych marek. P yt  z
naniesionymi plackami podnosi si  i lekko dociska do ciany. Nast pnie skorygowa  po enie p yty, czyli
dosun  j  do kraw dzi ju  zamontowanej p yty. Opukuj c gumowym m otkiem przez prost at  (najlepiej
aluminiow , o przekroju prostok tnym 18x100 mm i d ugo ci 2500 mm), doprowadza si  do dok adnego
zlicowania p aszczyzny montowanej p yty z wcze niej zamontowan  p yt .

Mo na te  stosowa  metod  nak adania placków gipsowych na cian . Szczególnie w
pomieszczeniach w skich (np. w korytarzach), gdzie nie da si  manewrowa  p yt  z naniesionym na ni
zaczynem.

Przyklejone p yty powinny dok adnie przylega  do siebie swoimi d szymi kraw dziami. Wskazane jest
jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech p yt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, nast pnie wspólne
regulowanie ich po enia.
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5.3.5. Klejenie p yt na styk do pod a
W przypadku, gdy p aszczyzny cian przeznaczonych do ob enia s  równe, o odchy ce do ok. 3 mm/mb,
mo na zastosowa  metod  klejenia p yt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt.
 5.3.4., na u on  licem do pod ogi p yt  nak ada si  cienk  warstw  klej . Warstw  t  rozgarnia si  po

ycie szerok  stalow  pac  z z bami. Klej powinien by  roz ony pasami wzd  d szych kraw dzi
yt. Klej gipsowy u yty do tego typu klejenia powinien by  stosunkowo rzadki, co u atwia jego

równomierne rozprowadzenie w momencie dociskania p yty do pod a.

5.3.6. Mocowanie p yt na pasach gipsowo-kartonowych
Przy nierównym pod u, powsta ym z powodu niedok adnego murowania ciany lub przeróbek
(zamurowane otwory), mo e zaistnie  konieczno  wst pnego wyrównania powierzchni przy pomocy
pasów gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szeroko ci 10 cm, odcina si  z p yty gipsowo-kartonowej i
mocuje przy pomocy zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje si  przy suficie i przy pod odze. Pasy
pionowe s  klejone w rozstawie co 600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu
wyznacza  równ  p aszczyzn .

Po zwi zaniu zaczynu mocuj cego pasy gipsowo-kartonowe do pod a przyst puje si  do klejenia p yt
sposobem opisanym w pkt. 5.3.5.

5.4. Monta  ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych na cianach na ruszcie

5.4.1. Ok adziny wykonywane na ruszcie drewnianym
Murowane ciany mo na ob  p ytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. aty
drewniane, o przekroju 50x25 mm, s  mocowane poziomo do pod a przy pomocy ko ków rozporowych.
Odleg ci mi dzy listwami s  uzale nione od grubo ci stosowanej na ok adzin  p yty.

Dla p yt o gr. 9,5 mm – 500 mm
Dla p yt o gr. 12,5 mm – 650 mm

yty montuje si , ustawiaj c je pionowo.
Celem polepszenia w asno ci cieplnych i akustycznych przegrody w przestrze  mi dzy atami wk ada

si  we  mineraln . W tym przypadku jednak ruszt musi by  wystarczaj co odsuni ty od ciany (grubo
we ny). Mo na to osi gn  przy pomocy podk adek wykonanych z krótkich odcinków listew drewnianych.

Ruszt drewniany mo e by  wykonany równie  w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje si aty o
przekroju 30x50 mm. Mocuje si  je do ciany pionowo, przy u yciu specjalnych czników. Rozstaw
mi dzy listwami – 600 mm. Elementami cz cymi listwy ze cian  s  strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu po czenie rusztu z pod em jest po czeniem elastycznym, co przyczynia si  do t umienia
wszelkiego rodzaju d wi ków przenoszonych przez przegrod . W ciwo  ta mo e jeszcze zosta
podwy szona przez pod enie pod strzemiona podk adek z ta my t umi cej. W ciwo ci t umi ce
przegrody w sposób zdecydowany podnosi te  obecno  we ny mineralnej. Podobnie zwi kszeniu
umienia sprzyja równie  obecno  wolnej przestrzeni powietrznej mi dzy we  mineraln  a p yt

gipsowo-kartonow .

5.4.2. Ok adziny na ruszcie stalowym
Ruszt metalowy pod ok adziny gipsowo-kartonowe mo na wykona  na kilka sposobów:

– przy u yciu profili stosowanych do budowy cian dzia owych, bez kontaktu z os anian cian ,
– z u yciem ciennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do pod a uchwytami typu ES,
– przy u yciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do pod a elementami cz cymi typu ES.
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5.5. Monta  ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt stanowi cy pod e dla p yt gipsowo-kartonowych powinien sk ada  si  z dwóch warstw: dolnej
stanowi cej bezpo rednie pod e dla p yt – nazywanej w dalszej cz ci „warstw  no ” oraz górnej –
dalej nazywanej „warstw  g ówn ”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy sk adaj cy si  tylko z
warstwy no nej. Materia ami konstrukcyjnymi do budowania rusztów s  kszta towniki stalowe lub listwy
drewniane. Dokonuj c wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, nale y bra  pod uwag
nast puj ce czynniki:
a) kszta t pomieszczenia:

– je eli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbli ony do kwadratu, to ze wzgl du na sztywno  rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

– w pomieszczeniach w skich i d ugich znajduje zastosowanie rozwi zanie jednowarstwowe,
– sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,
– je eli ruszt styka si  bezpo rednio z p ask  konstrukcj  przegrody, to mo na zastosowa  ruszt

jednowarstwowy; natomiast, gdy ruszt oddalony jest od stropu, zazwyczaj stosuje si  rozwi zania
dwuwarstwowe,

– rozstaw rozmieszczenia elementów warstwy no nej zale y równie  od kierunku usytuowania
pod nych kraw dzi p yt w stosunku do tych elementów,

b) grubo  zastosowanych p yt:
– rozmieszczenia p yt,
– rozstaw elementów rusztu warstwy no nej zale y mi dzy innymi od sztywno ci p yt,

c) funkcj  jak  spe nia  ma sufit:
– je eli sufit stanowi barier  ogniow , to kierunek rozmieszczenia p yt musi by  zawsze prostopad y

do elementów warstwy no nej. Ruszt takiego sufitu mo e by  wykonany z kszta towników
stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wp ywu na odporno
ogniow , poniewa  o w asno ciach ogniochronnych decyduje ok adzina gipsowo-kartonowa.

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia p yt
Chc c uzyska  oczekiwane efekty u ytkowe sufitów, nale y przy ich wykonywaniu pami ta  o paru
podstawowych zasadach:

– styki kraw dzi wzd nych p yt powinny by  prostopad e do p aszczyzny ciany z oknem
(równolegle do kierunku na wietlania pomieszczenia),

– przy wyborze wzd nego mocowania p yt do elementów no nych rusztu konieczne jest, aby styki
ugich kraw dzi p yt opiera y si  na tych elementach,

– przy wyborze poprzecznego mocowania p yt w stosunku do elementów no nych rusztu konieczne
jest, aby styki krótszych kraw dzi p yt opiera y si  na tych elementach,

– poniewa  rzadko si  zdarza, aby w jednym rz dzie mog a by  umocowana pe na ilo  p yt, nale y
je tak rozmie ci , by na obu kra cach tego rz du znalaz y si  odci te kawa ki o szeroko ci
zbli onej do po owy szeroko ci p yty (lub po owy jej d ugo ci),

– styki poprzeczne p yt w dwu s siaduj cych pasmach powinny by  przesuni te wzgl dem siebie o
odleg  zbli on  do po owy d ugo ci p yty,

– je eli z przyczyn ogniowych ok adzina gipsowo-kartonowa sufitu ma by  dwuwarstwowa, to drug
warstw  p yt nale y mocowa  mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwaj c j  o jeden rozstaw
mi dzy no nymi elementami rusztu. 

5.5.3. Kotwienie rusztu
W zale no ci od konstrukcji i rodzaju materia u, z jakiego wykonany jest strop, wybiera si  odpowiedni
rodzaj kotwienia rusztu. Wszystkie stosowane metody kotwie  musz  spe nia  warunek pi ciokrotnego
wspó czynnika wytrzyma ci przy ich obci aniu. Znaczy to, e jednostkowe obci enie wyrywaj ce musi
by  wi ksze od pi ciokrotnej warto ci normalnego obci enia przypadaj cego na dany cznik lub kotw .

Konstrukcje sufitów mog  zosta  podwieszone do stropów zbudowanych w oparciu o belki profilowe
przy pomocy ró nego rodzaju obejm (mocowanie imad owe). Elementy mocuj ce konstrukcj  sufitów, jak
np. kotwy stalowe wbetonowane na etapie formowania stropu, kotwy spawane do istniej cych
zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpo rednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny
wytrzymywa  trzykrotn  warto  normalnego obci enia.
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Wszystkie elementy stalowe, s ce do kotwienia, musz  posiada  zabezpieczenie antykorozyjne.

5.5.4. Mocowanie p yt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na ok adziny sufitowe stosuje si  p yty gipsowo-kartonowe zwyk e o grubo ci 9,5 lub 12,5 mm. Je li tego
wymagaj  warunki ogniowe, na ok adzin  stosuje si  p yty o podwy szonej wytrzyma ci ogniowej o gr.
12,5 lub 15 mm. P yty gipsowo-kartonowe mog  by  mocowane do elementów no nych w dwojaki sposób:

– mocowanie poprzeczne kraw dziami d szymi p yt do kierunku u enia elementów no nych
rusztu,

– mocowanie pod ne wzd  elementów no nych rusztu p yt, u onych równolegle do nich
szymi kraw dziami.

yty gipsowo-kartonowe mocuje si :
– do listew drewnianych gwo dziami lub wkr tami,
– do profili stalowych blachowkr tami.

5.5.5. Kierunek mocowania p yt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubo  p yty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpi to  mi dzy
elementami no nymi [mm]

9,5
poprzeczny 420
pod ny 320

12,5
poprzeczny 500
pod ny 420

15,0 poprzeczny 550

5.6. Sufity z p yt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym

5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym
Ruszty drewniane mog  by  wykonane jako jednowarstwowe lub dwuwarstwowe. W przypadku, gdy
pod e jest równe i równocze nie sufit nie musi by  obni any, ruszt wykonuje si  jako jednowarstwowy.
Rozstawy listew s  uzale nione od rodzaju p yt i kierunku ich zamocowania. Odleg ci (d) mi dzy
punktami mocowania listew do pod a s  uzale nione od wymiarów poprzecznych zastosowanych listew.
Umocowane listwy stanowi  warstw  no  dla p yt gipsowo-kartonowych.

Wymiary listew
[mm]

Dopuszczalne odleg ci (d) 
mi dzy elementami kotwi cymi [mm]

szeroko  (e) 50
650

grubo  (f) 25
szeroko  (e) 50

800
grubo  (f) 32

5.6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym
Na pod u nierównym, w celu zmniejszenia ilo ci punktów kotwie  lub gdy sufit ma by  obni ony, stosuje
si  ruszt dwuwarstwowy. Odleg ci mi dzy listwami w warstwie no nej zale  od grubo ci stosowanej w
danym przypadku p yty gipsowo-kartonowej oraz kierunku jej monta u w stosunku do listew no nych.
Listwy warstwy g ównej s  rozmieszczane w odleg ciach (d), uzale nionych od wymiarów poprzecznych
zastosowanych listew w warstwie no nej.

Wymiary listew no nych
[mm]

Dopuszczalne odleg ci (d) 
mi dzy listwami g ównymi [mm]

szeroko  (e) 50
650

grubo  (f) 25
szeroko  (e) 50

800
grubo  (f) 32
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Dla rusztów dwuwarstwowych mocowanych bezpo rednio do pod a, wymiary listew g ównych oraz
dopuszczalne rozstawy mi dzy elementami mocuj cymi je do pod a s  nast puj ce:

Wymiary listew g ównych
[mm]

Dopuszczalne odleg ci (a)
mi dzy elementami kotwi cymi [mm]

szeroko  (b) 63
1100

grubo  (c) 38

Wymiary listew g ównych oraz dopuszczalne rozstawy mi dzy elementami mocuj cymi je do pod a,
dla rusztów dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, s  nast puj ce:

Wymiary listew g ównych
[mm]

Dopuszczalne odleg ci (a) 
mi dzy elementami kotwi cymi [mm]

szeroko  (b) 38
1400

grubo  (c) 63

5.7. Sufity na ruszcie stalowym

5.7.1. Ruszt stalowy – standard
Prezentowany poni ej ruszt stalowy dla sufitu podwieszanego jest rozwi zaniem analogicznym do
niemieckiego systemu S400.

Elementy sk adowe rusztu, poza pr tami, s  produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy
zajmuj ce si  ich wytworzeniem i dostaw .
Opis ogólny
Konstrukcja rusztu jest zbudowana z profili no nych CD 60x27x0,6 oraz przy ciennych UD 27x28x0,6.
Przed enia odcinków profili no nych, gdy potrzeba taka wynika z wielko- ci pomieszczenia, dokonuje si
przy u yciu cznika wzd nego (60/110). Ruszt jest pod-wieszany do konstrukcji stropu przy pomocy
wieszaków gdy chodzi o sufit obni ony (sto-pie  obni enia sufitu determinuje u ycie pr ta mocuj cego o
odpowiedniej d ugo ci) lub przy pomocy czników krzy owych (60/60) – gdy chodzi o sufit mocowany
bezpo rednio do pod a.

Konstrukcj  rusztu sufitu obni onego wykonuje si  w formie dwuwarstwowej. Jednak w
pomieszczeniach d ugich i równocze nie w skich zasadne jest stosowanie rusztu pojedynczego. Ruszt
jednowarstwowy stosuje si  równie  dla sufitów bezpo rednio mocowanych do stropów.

W rusztach dwuwarstwowych do czenia obu warstw ze sob  u ywa si czników krzy owych (60/60).
W celu usztywnienia ca ej konstrukcji rusztu, ko ce profili no nych opiera si  mi dzy pó kami profili UD

 27x28x0,6 mocowanych do cian.

Grubo  p yty
gipsowo-kartonowej [mm]

Dopuszczalna odleg
mi dzy wieszakami

[mm]

Dopuszczalna odleg
w warstwie g ównej [mm]

Dopuszczalna odleg
w warstwie no nej [mm]

9,5
12,5
15,0

850
850
850

1250
1250
1000

420
500
550

Uwaga: Powy sze dane dotycz  p yt uk adanych poprzecznie do profili no nych.

5.8. Obudowa poddaszy
yty gipsowo-kartonowe s  dobrym materia em do ok adania od wewn trz skomplikowanych konstrukcji

dachowych. Ich w ciwo ci, takie jak lekko  oraz wytrzyma  na dzia anie ognia (p yty GKF),
szczególnie przemawiaj  za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach. 

Przed monta em p yt gipsowo-kartonowych, nale y do konstrukcji dachu zamontowa  odpowiedni
ruszt. Wykonuje si  go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materia ami konstrukcyjnymi rusztu s  listwy
drewniane lub profile stalowe.

Przy budowie rusztów na powierzchniach sko nych nale y stosowa  zasady monta u podobne, jak dla
rusztów sufitowych. Przyk adowo:
dla rusztów z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok. 900
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mm) przy pomocy czników typu ES, odleg  mi dzy nimi nie powinna przekracza :
– 550 mm dla p yt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,
– 550 mm dla p yt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,
– 420 mm dla p yt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.

Analogiczne rozstawy obowi zuj  przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do
krokwi cznikami ES.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”

pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robót

6.2.1. Cz stotliwo  oraz zakres bada  p yt gipsowo-kartonowych powinna by  zgodna z PN-B-79405
„Wymagania dla p yt gipsowo-kartonowych”.

W szczególno ci powinna by  oceniana:
– równo  powierzchni p yt,
– naro niki i kraw dzie (czy nie ma uszkodze ),
– wymiary p yt (zgodne z tolerancj ),
– wilgotno  i nasi kliwo ,
– obci enie na zginanie niszcz ce lub ugi cia p yt.

6.2.2. Warunki bada  p yt gipsowo-kartonowych i innych materia ów powinny by  wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania
Powierzchni  suchych tynków oblicza si  w metrach kwadratowych jako iloczyn d ugo ci cian w stanie
surowym i wysoko ci mierzonej od pod a lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wy szej
kondygnacji. Powierzchni  pilastrów i s upów oblicza si  w rozwini ciu tych elementów w stanie surowym.

Powierzchni  suchych tynków stropów p askich oblicza si  w metrach kwadratowych ich rzutu w wietle
cian surowych na p aszczyzn  poziom .

Z powierzchni suchych tynków nie potr ca si  powierzchni kratek, drzwiczek i innych urz dze , je eli
ka da z nich jest mniejsza ni  0,5 m2.

7.3. Wielko ci obmiarowe suchych tynków okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzgl dnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku robót remontowych, dla których nie opracowano dokumentacji projektowej
wielko ci obmiarowe okre la si  na podstawie pomiarów w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8

8.2. Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót
ok adzinowych z p yt gipsowo-kartonowych. Je eli odbiór pod a odbywa si  po d szym
czasie od jego wykonania, nale y pod e oczy ci  i umy  wod
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8.3. Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, je eli wszystkie pomiary i badania (z uwzgl dnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg
pkt. 6 ST da y pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze
Wymagania przy odbiorze okre la norma PN-72/B-10122. „Roboty ok adzinowe. Suche tynki. Wymagania
i badania przy odbiorze”.
Sprawdzeniu podlega:
a. zgodno  z dokumentacj  techniczn ,
b. rodzaj zastosowanych materia ów,
c. przygotowanie pod a,
d. prawid owo  zamontowania p yt i ich wyko czenia na stykach, naro ach i obrze ach,
e. wichrowato  powierzchni.
ad. e) Powierzchnie suchych tynków powinny stanowi  p aszczyzny pionowe, poziome lub o k cie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. K ty dwu cienne utworzone przez te p aszczyzny, powinny
by  k tami prostymi lub posiada  rozwarcie wynikaj ce z wcze niejszych za  zawartych w
dokumentacji. Kraw dzie przyci cia p aszczyzn powinny by  prostoliniowe. Sprawdzenie prawid owo ci
wykonania powierzchni i kraw dzi suchych tynków nale y przeprowadza  za pomoc  ogl dzin
zewn trznych oraz przyk adania (w dwu prostopad ych do siebie kierunkach) aty kontrolnej o d ugo ci ok.
2 mb, w dowolnym miejscu powierzchni. Pomiar prze witu pomi dzy at  a powierzchni  suchego tynku
powinien by  wykonywany z dok adno ci  do 0,5 mm. Dopuszczalne odchy ki powierzchni s  podane w
poni szej tabeli.

Odchylenie powierzchni
suchego tynku od

aszczyzny  i
odchylenia kraw dzi od

linii prostej

Odchylenia powierzchni i kraw dzi od kierunku
Odchylenie

przecinaj cych si
aszczyzn od k ta

przewidzianego w
dokumentacji

pionowego poziomego

nie wi ksza ni  2 mm i
w liczbie nie wi kszej
ni  2 na ca ej d ugo ci

aty kontrolnej o
ugo ci 2 mb

nie wi ksze ni  1,5 mm na
1 mb i ogó em nie wi cej

ni  3 mm w
pomieszczeniach do 3,5
mm wysoko ci oraz nie

wi cej ni  4 mm w
pomieszczeniach powy ej 

3,5 m wysoko ci

nie wi ksze ni  2 mm na 1
mb i ogó em nie wi cej ni  
3 mm na ca ej powierzchni

ograniczonej cianami,
belkami itp.

nie wi ksze ni  2 mm

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST Kod CPV 45000000-7

„Wymagania ogólne” pkt 9

9.2. Podstaw  rozliczenia finansowego, z uwzgl dnieniem zapisów zawartych pomi dzy
Wykonawc  a Zamawiaj cym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilo  m2

powierzchni suchego tynku wed ug ceny jednostkowej, która obejmuje:
 dla wszystkich technologii (czynno ci przygotowawcze):

– przygotowanie stanowiska roboczego,
– obs ug  sprz tu niewymagaj cego etatowej obs ugi,
– ustawienie i rozbiórk  rusztowa , o wysoko ci do 4 m,
– przygotowanie pod a,
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,

 dla wykonania ok adzin z p yt gipsowo-kartonowych:
a) na cianach murowanych

101



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja zosta a sporz dzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
14

przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,
przygotowanie kleju gipsowego,
przyklejenie pasków z p yt gipsowo-kartonowych do pod a,
przyklejenie p yt do pod a wraz z przyci ciem i dopasowaniem,

b) na rusztach z listew drewnianych
przymocowanie p yt do gotowego rusztu za pomoc  gwo dzi lub wkr tów wraz z przyci ciem i
dopasowaniem,

c) na rusztach z kszta towników metalowych
przymocowanie p yt do gotowego rusztu za pomoc  wkr tów wraz z przyci ciem i
dopasowaniem,

 dla wszystkich technologii (czynno ci wyko czeniowe):
– przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni ok adzin,
– szpachlowanie po cze  i styków p yt ze cianami i stropami,
– zabezpieczenie spoin ta  papierow ,
– szpachlowanie i cyklinowanie wyko czeniowe.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1.Normy
PN-72/B-10122 Roboty ok adzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-79405 Wymagania dla p yt gipsowo-kartonowych.
PN-93/B-02862 Odporno  ogniowa.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena

przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.
Norma ISO (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotycz ce systemów zapewnienia jako ci i

zarz dzania systemami zapewnienia jako ci.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Informator o monta u p yt gipsowo-kartonowych, cian dzia owych, ok adzin ciennych i sufitów
podwieszanych oraz do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73,
28-400 Pi czów.
Informator-Poradnik „Zastosowanie p yt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – wydanie IV – Kraków
1996 r.
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7.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45260000
WYKONYWANIE 

POKRY  DACHOWYCH

POKRYCIE DACHU BLACH

OBRÓBKI BLACHARSKIE

RYNNY I RURY SPUSTOWE

Warszawa 2005
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Najwa niejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
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ITB – Instytut Techniki Budowlanej
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1. WST P
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i odbioru pokry
dachowych blach  wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi obowi zuj  podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji
technicznej (SST) i jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robót wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporz dzaj cy dokumentacj  projektow  i odpowiednie szczegó owe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych mo e wprowadza  do niniejszej standardowej
specyfikacji zmiany, uzupe nienia lub u ci lenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania,
obiektu i robót, uwzgl dniaj ce wymagania Zamawiaj cego oraz konkretne warunki realizacji zadania,
obiektu i robót, które s  niezb dne do okre lania ich standardu i jako ci.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w przypadkach
ma ych prostych robót i konstrukcji drugorz dnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno ,
e podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie

do wiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót obj tych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci umo liwiaj ce i maj ce na celu
wykonanie pokry  dachowych blach  wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystaj cymi ponad dach budynku:

1.4. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z obowi zuj cymi odpowiednimi normami oraz okre leniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z dokumentacj
projektow , ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIA Y
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w ST Kod

CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2
Ponadto materia y stosowane do wykonywania pokry  dachowych powinny mie  m.in.:
– Aprobaty Techniczne lub by  produkowane zgodnie z obowi zuj cymi normami,
– Certyfikat lub Deklaracj  Zgodno ci z Aprobat  Techniczn  lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpiecze stwa,
– Certyfikat zgodno ci ze zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru norm polskich,
– na opakowaniach powinien znajdowa  si  termin przydatno ci do stosowania.

Sposób transportu i sk adowania powinien by  zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez
producenta.

Wykonawca obowi zany jest posiada  na budowie pe  dokumentacj  dotycz  sk adowanych na
budowie materia ów przeznaczonych do wykonania pokry  dachowych.
2.2. Rodzaje materia ów
2.2.1. Wszelkie materia y do wykonania pokry  dachowych powinny odpowiada  wymaganiom zawartym

w normach polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczaj cych dany materia  do
powszechnego stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana p aska powinna odpowiada  normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubo  blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie ocynkowane metod  ogniow  – równ  warstw
cynku (275 g/m2) oraz pokryta warstw  pasywacyjn  maj  dzia anie antykorozyjne i
zabezpieczaj ce.
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Wyst puje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.
2.2.3. Inne blachy p askie:

a) blacha stalowa powlekana pow okami poliestrowymi, grubo ci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym.
1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

b) blacha tytanowo-cynkowa, grubo ci 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x2000 mm.
c) blacha miedziana, grubo ci 0,5-0,55 mm, ta ma szeroko ci 670 mm.

2.2.4. Blachy profilowe, grubo ci 0,5-0,7 mm powlekane, na stronie licowej pow okami poliestrowymi 25
mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej pow ok  epoksydow  10 mikrometrów.

2.2.5. Blachy trapezowe, cynkowane ogniowo, grubo ci 0,50, 0,55 i 0,75 mm.
Profile T7, T12, T18, T18EKO, T35 powlekane lakierem.

2.2.6. Blachy dachówkowe, grubo ci 0,5-0,7 mm, obustronnie cynkowane metod  ogniow , pokryte
pow okami poliestrowymi w wielu kolorach oraz pokryte warstw  pasywacyjn .
Szeroko ci arkuszy 1185 mm, a d ugo  od 860-7200 mm.

2.2.7. yty z tworzyw sztucznych:

 p yty pleksi bezbarwne i kolorowe,
 p yty poliw glanowe bezbarwne i kolorowe.

Wszystkie materia y do pokry  dachowych powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie
z instrukcj  producenta oraz wed ug odpowiednich norm wyrobu.

Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZ T
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania

ogólne” pkt 3

3.2. Sprz t do wykonywania robót
 Roboty mo na wykona  r cznie lub przy u yciu innych specjalistycznych narz dzi.
 Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi, które nie spowoduj  niekorzystnego wp ywu

na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla rodowiska.

4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania

ogólne” pkt 4

4.2. Transport materia ów:
4.2.1. Do transportu materia ów i urz dze  stosowa  nast puj ce sprawne technicznie rodki transportu:

samochód skrzyniowy o adowno ci 5-10 ton,
 samochód dostawczy o adowno ci 0,9 ton,
 ci gnik ko owy z przyczep .

Blachy do pokry  dachowych mog  by  przewo one dowolnymi rodkami transportu.
Materia y nale y uk ada  równomiernie na ca ej powierzchni adunkowej, obok siebie i zabezpieczy  przed
mo liwo ci  przesuwania si  podczas transportu.
Blachy powinny by  uk adane w pozycji poziomej wzd rodka transportu.
Je eli d ugo  elementów z blachy dachówkowej jest wi ksza ni  d ugo  pojazdu, wielko  nawisu nie
mo e przekroczy  1 m.
Przy za- i wy adunku oraz przewozie na rodkach transportowych nale y przestrzega  przepisów
obowi zuj cych w transporcie drogowym.
4.2.2. Wykonawca jest zobowi zany do stosowania takich rodków transportu, które wp yn  niekorzystnie

na jako  robót i w ciwo ci przewo onych materia ów.
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4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych rodki transportowe musz  spe nia  wymagania przepisów
ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Wymagania ogólne dla podk adów
Ka dy podk ad pod pokrycie powinien spe nia  nast puj ce wymagania ogólne:

pochylenie p aszczyzny po aci dachowych z desek, at lub p atwi powinno by  dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,
równo  powierzchni deskowania powinna by  taka, aby prze wit pomi dzy powierzchni  deskowania a
at  kontroln  o d ugo ci 3 m by  nie wi kszy ni  5 mm w kierunku prostopad ym do spadku i nie
wi kszy ni  10 mm w kierunku równoleg ym do spadku (pochylenia po aci dachowej),
równo  p aszczyzny po aci z at lub p atwi powinna by  analogiczna, jak podano powy ej na co
najmniej 3 krokwiach (przy podk adzie z at) lub 3 p atwiach (przy podk adzie z p atwi),
podk ad powinien by  zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukcyjnych oraz powinien mie
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystaj cymi ponad powierzchni  pokrycia. Szeroko
szczelin dylatacyjnych powinna wynosi  od 20 do 40 mm a szczelin obwodowych oko o 20 mm.
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny by  wype nione materia em elastycznym lub
kitem asfaltowym,
w podk adzie powinny by  osadzone uchwyty do zawieszenia rynny dachowej oraz powinny by
usztywnione kraw dzie zewn trzne.

5.2. Podk ady z desek i papy pod pokrycie z blachy
Ka dy podk ad z desek i papy pod pokrycie z blachy powinien spe nia  nast puj ce wymagania:

w przypadku pokry  z blachy podk ad z desek i jednej warstwy papy powinien by  zgodny z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.1.,
deski powinny by  zabezpieczane pod zagrzybieniem (impregnowane) i u one stron  dordzeniow  ku
górze. Ka da deska powinna by  przybita do krokwi dwoma gwo dziami. Wilgotno  desek nie
powinna by  wi ksza do 21%, a maksymalna szeroko  15 cm. Czo a desek powinny styka  si  na
krokwiach. Deski nale y uk ada  „na pióro” i „wpust” lub na przylg . Szczeliny mi dzy deskami nie
powinny by  wi ksze ni  2 mm. Nie dopuszcza si  w deskach otworów po s kach o rednicy wi kszej
jak 20 mm. Deski okapowe powinny wystawa  poza czo o krokwi od 3 do 5 cm.
papa asfaltowa podk adowa lub wierzchniego krycia powinna by  umocowana do podk adu gwo dziami,
podk ad z papy, o którym mowa powy ej, nale y wykonywa  obowi zkowo w przypadku pokry  z
blachy wykonanych w korytach odwadniaj cych lub koszach dachowych oraz przy okapie. Na
pozosta ych fragmentach po aci dachowych stosowanie papy nie jest obowi zkowe.

5.3. Podk ad z desek pod pokrycie blach
Podk ad z desek pod pokrycie blach  powinien spe nia  nast puj ce wymagania:

podk ad z drewna pod pokrycie blach  ocynkowan  lub cynkow  powinien by  wykonany z desek
obrzynanych grubo ci 25 mm i szeroko ci od 12 cm do 15 cm. Szeroko  deski okapowej powinna by
wi ksza i wynosi  nie mniej ni  30 cm,
odst py pomi dzy deskami powinny wynosi  nie wi cej ni  5 cm przy kryciu blach  ocynkowan  i nie
wi cej ni  4 cm przy kryciu blach  cynkow ,
podk ad pod pokrycie z blachy miedzianej powinien by  wykonany z desek, jak w pkt. 5.1, czonych na
wpust lub przylg . W uzasadnionych przypadkach, przy odpowiedniej sztywno ci podk adu dopuszcza
si  uk adanie desek na styk,
gwo dzie powinny by  g boko wbite w deski, aby ich ebki nie styka y si  z blach . Przy kryciu blach
cynkow  lub ocynkowan  zaleca si  stosowa  do przybijania desek gwo dzie ocynkowane, a przy
kryciu blach  miedzian  – gwo dzie miedziane,
w korytach dachowych, koszach, okapach o szeroko ci ~30 cm, przy oknach, wokó  kominów itp.
podk ad powinien by  pe ny, z desek uk adanych na styk,
podk ad powinien spe nia  wymagania podane w pkt. 5.1.
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5.4. Podk ad z at pod pokrycie z blach dachówkowych
W przypadku podk adu z at pod pokrycia z blach dachówkowych nale y przestrzega  nast puj ce
zalece :

aty nale y przybija  na kontr atach, równolegle do linii okapu, za pomoc  gwo dzi ocynkowanych,
pierwsz at  umieszcza si  w linii okapu, pozosta e równolegle do niej, z rozstawem odpowiadaj cym
wymiarowi pojedynczego profilu dachówki.

5.5. Podk ad z at pod pokrycie z p yt falistych z tworzyw sztucznych
Podk ad z at pod pokrycie z p yt falistych z tworzyw sztucznych powinien spe nia  nast puj cych
wymagania:
– podk ad z at mo e by  wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,
– przekrój at powinien wynosi  co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm,
– rozstaw at powinien wynosi  0,4 d ugo ci p yty, lecz nie wi cej ni  55 cm,
– przy kryciu kalenicy g siorami korytkowymi odleg  pierwszej aty od kalenicy powinna wynosi  5

cm; wzd  kalenicy powinna by  przybita deska stanowi ca at  do mocowania g siorów. Wysoko
deski kalenicowej powinna by  dostosowana do rozwarto ci g siora i pochylenia po aci dachowych,

– przy kryciu kalenicy g siorami zawiasowymi odleg aty od kalenicy powinna wynosi :
a) 15 cm przy zak adach p yt poprzecznych wynosz cych 20 cm,
b) 20 cm przy zak adach p yt poprzecznych wynosz cych 15 cm.

– wzd  okapu powinna by  przybita deska o grubo ci równej grubo ci at,
– aty i deski powinny by  zabezpieczone przed zagrzybieniem,
– podk ad z at powinien spe nia  wymagania podane w pkt. 5.1.
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5.6. Podk ad z p atwi pod pokrycia z p yt falistych z tworzyw sztucznych
W przypadku podk adu z p atwi pod pokrycie z p yt falistych z tworzyw sztucznych nale y przestrzega
nast puj cych wymaga :
– przekrój i rozstaw p atwi powinien by  ustalony na podstawie oblicze  statycznych i dostosowany do

rodzaju p yt, ich d ugo ci i szeroko ci zak adów poprzecznych, w zale no ci od pochylenia po aci
dachowych,

– atwie powinny by  usytuowane równolegle do okapu i przymocowane do wi zarów lub d wigarów
dachowych. Górne pó ki (powierzchnie) p atwi powinny by  usytuowane w p aszczy nie po aci
dachowej,

– przy okapach p atwie powinny by  umieszczone w takiej odleg ci od lica ciany, aby p yty pokrycia
dachowego nie wystawa y poza p atwie wi cej ni :

a) 35 cm przy okapach bez rynien,
b) 20 cm przy okapach z rynnami.

– w przypadku okapu z rynnami, wzd  okapu powinna by  przybita do p atwi deska, do której
przymocuje si  uchwyty (haki) rynnowe,

– na p atwie mog  by  zastosowane:
a) wigary lub rury stalowe,
b) wigary elbetowe o przekroju dostosowanym do mocowania p yt,
c) brusy drewniane o boku d szym, u onym prostopadle do górnej powierzchni wi zara (lub

wigara) dachowego.
– atwie drewniane powinny by  zabezpieczone przed zagrzybieniem, a p atwie stalowe przed korozj ,
– podk ad z p atwi w zakresie pochylenia oraz dylatacji po aci dachowych powinien odpowiada

wymaganiom pkt. 5.1,
– rozstaw p atwi pod pokrycie z p yt falistych poliestrowych wzmocnionych w óknem szklanym powinien

wynosi  od 50 cm do 105 cm w zale no ci od obci enia pokrycia, rodzaju p yt i gramatury w ókna
szklanego zastosowanego do wzmocnienia p yt.

5.7. Pokrycia z blachy
Pokrycia z blachy nale y wykonywa  zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i
wymaganiami producenta oraz norm  PN-B-02361:1999.
5.7.1. Pokrycia z blach p askich
5.7.1.1. Wymagania ogóle dotycz ce pokry  z blach p askich
W przypadku pokry  z blach p askich nale y stosowa  si  do nast puj cych zalece :
– podk ad pod pokrycie powinien spe nia  wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, i 5,3,
– roboty blacharskie z blachy ocynkowanej mog  by  wykonywane o ka dej porze roku, lecz w

temperaturze nie ni szej od –15°C, a w przypadku blach cynkowanych w temperaturze nie ni szej ni
5°C. Robót nie wolno wykonywa  na oblodzonych pod ach,

– blachy nie nale y uk ada  bezpo rednio na pod ach z betonu, tynku cementowego lub
cementowo-wapiennego, z g adzi cementowej oraz na pod u zawieraj cym zwi zki siarki. Pod a te
nale y najpierw zagruntowa  roztworem asfaltowym i po  na nich pap  asfaltow . Wymaganie to
dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich,

– wszystkie wygi cia blach powinny by  wykonane w taki sposób, aby nie nast pi o p kni cie blachy lub
odpry ni cie pow oki zabezpieczaj cej blach .

5.7.1.2. Pokrycie z blachy p askiej stalowej ocynkowanej
Krycie po aci dachowej blach  p ask  stalow  ocynkowan  nale y rozpocz  od zamocowania pasa
usztywniaj cego i pasa okapowego.

Pas usztywniaj cy powinien by  wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia po aci (od
0,5 mm do 0,6 mm) lub grubszej (do 0,8 mm) i przybity do deskowania gwo dziami ocynkowanymi w
dwóch rz dach mijankowo.

Pas okapowy nale y wykona  z blachy przeznaczonej do krycia po aci dachowych, czonej w
zale no ci od spadku na r bki le ce pojedyncze lub podwójne i mocuj c go do deskowania abkami oraz
gwo dziami ocynkowanymi. Po czenia na r bki dotycz  po cze  równoleg ych i prostopad ych do okapu.
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Na po aciach dachowych arkusze blach powinny by  uk adane krótszymi bokami równolegle do okapu.
Je eli górny brzeg arkuszu wypada nad szczelin  w deskowaniu, to powinien by ci ty równo z górnym
brzegiem deski i ponownie zagi ty.

siaduj ce ze sob  arkusze blachy pokrycia powinny by  przesuni te wzgl dem siebie co najmniej o
10 cm.
Arkusze blach powinny by czone:

a) w z czach prostopad ych do okapu – na r bki stoj ce podwójne o wysoko ci od 25 mm do 45
mm,

b) w z czach równoleg ych do okapu – na r bki le ce pojedyncze przy pochyleniu po aci powy ej
20°, lub na r bki le ce podwójne, przy pochyleniu po aci mniejszym ni  20°,

c) w kalenicy i w naro ach – na podwójne r bki stoj ce o wysoko ci od 25 mm do 45 mm.
Arkusze blach powinny by  mocowane do podk adu za pomoc apek i abek. Rozstaw apek w

bkach stoj cych nie powinien przekracza  50 cm i 20 cm od ko ca arkusza. W r bkach le cych
rozstaw abek powinien wynosi  nie wi cej ni  45 cm.

bki le ce s siednich pasów powinny by  przesuni te wzgl dem siebie co najmniej o 10 cm. R bki
stoj ce obu po aci powinny by  przesuni te wzgl dem siebie o 1/2  arkusza. Z obu stron kalenicy r bki
stoj ce powinny by  zagi te i po one na d ugo ci oko o 10 cm, a blachy obu po aci po czone wzd
kalenicy na r bek stoj cy.

Zlewnie odwadniaj ce nale y wykonywa  z jednoczesnym kryciem po aci pasem blachy wzd  zlewni.
Arkusze blachy nale y czy  z pasem zlewni na podwójny r bek le cy.
5.7.1.3. Pokrycie z blachy p askiej cynkowej
Krycie po aci dachowej blach  cynkow  wykonuje si  podobnie, jak krycie blach  ocynkowan , nie nale y
jednak stosowa  po cze  na r bki (z wyj tkiem kalenic i naro y), lecz na zwoje i zak ady.
Arkusze z blachy cynkowej zaleca si  ci  w poprzek na 2 lub 3 równe cz ci.
Arkusze blachy cynkowej powinny by czone:

a) w z czach prostopad ych do okapu – na zwoje o rednicy od 15 mm do 20 mm,
b) w z czach równoleg ych do okapu – na zak ady lu ne o szeroko ci nie mniejszej ni  100 mm;

dolne brzegi górnych arkuszy powinny by  zagi te ku do owi tak, aby arkusze nie styka y si  ze
sob  powierzchni , lecz tylko kraw dzi  zgi cia na ca ej swej d ugo ci; j zyki blaszane powinny
by  przylutowane na ca ej szeroko ci do arkuszy i powinny opiera  si  o deskowanie; rozstaw

zyków nie powinien by  wi kszy od 46 cm,
c) w kalenicy i naro ach – na podwójne r bki stoj ce, z zastrze eniem, aby ich nie sklepywa  na

ostro; arkusze przykalenicowe o d ugo ci mniejszej ni  500 mm nale y czy  z pokryciem po aci
na zak ady o szeroko ci nie mniejszej ni  100 mm, bez j zyków, lecz z przylutowaniem do
poprzednich arkuszy na spawy przerywane; d ugo  spawów powinna wynosi  od 40 mm do 50
mm, a odst py mi dzy nimi nie powinny by  wi ksze ni  180 mm.

Arkusze blach powinny by  mocowane do deskowania abkami w odst pach nie wi kszych ni  30 cm.
Gwo dzie powinny by  ocynkowane, a abki powinny by  wykonane z blachy grubszej ni  blacha
pokrycia.
5.7.1.4. Pokrycie z blachy p askiej miedzianej
Pokrycie blach  miedzian  o grubo ci 0,5 mm wykonuje si  wed ug zasad podanych dla pokrycia blach
ocynkowan  o grubo ciach od 0,5 mm do 0,8 mm oraz wed ug wymaga  normy PN-EN 504:2002 dla
blach uk adanych na ci ym pod u i zalece  producenta.
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cza prostopad e do okapu nale y wykonywa  na r bki stoj ce, a z cza równolegle do okapu – na r bki
le ce.

Gwo dzie i abki do mocowania blach miedzianych do deskowania powinny by  miedziane.
5.7.2. Pokrycia z blach profilowanych
5.7.2.1. Pokrycia z blachy falistej ocynkowanej
Arkusze blachy falistej powinny by  mocowane do p atwi stalowych za pomoc  przynitowanych zaczepów
grubo ci od 3 mm do 5 mm, a do p atwi drewnianych za pomoc  wspornika k towego. Zamiast nitowania
zaczep mo e by  przylutowany do spodu blachy falistej.

Zaczepy powinny by  zamocowane w trzeciej fali, licz c od kraw dzi pod nych, w ten sposób, aby
ka dy arkusz blachy falistej by  mocowany dwoma zaczepami. W obszarach o intensywnym dzia aniu
wiatru nale y blach  mocowa  trzema zaczepami na szeroko ci blachy.
Arkusze blachy powinny by czone:

a) w z czach prostopad ych do okapu – na zak ady o szeroko ci jednej lub dwóch fal i mocowane
nitami o rednicy 3 mm w odst pach nie wi kszych ni  40 cm – 50 cm; nitowanie powinno by
wykonane na grzbiecie skrajnej fali blachy przykrywaj cej bla-ch  doln ,

b) w z czach równoleg ych do okapu – na zak ady o szeroko ci od 12 cm do 18 cm, w zale no ci od
nachylenia po aci dachowej.

Okap powinien by  przykryty przez wysuni cie arkuszy blachy poza linie okapu, a kalenica powinna
by  pokryta g siorami blaszanymi dostosowanymi do profilu blach lub blach  kalenicow  dopasowan
indywidualnie do profilu blach.

W przypadku konieczno ci uszczelnienia styku pod nego nale y stosowa  kit elastoplastyczny.
5.7.2.2. Pokrycia z blachy trapezowej (fa dowej)
Krycie blach  trapezow  mo e by  wykonywane na dachach o pochyleniu po aci podanym w PN-B-02361:
1999.

Arkusze blach trapezowych powinny by  u one na po aci w ten sposób, aby szersze dno bruzdy by o
na spodzie.

Zak ady pod ne blach trapezowych mog  by  pojedyncze lub podwójne, zgodnie z kierunkiem
przewa aj cych wiatrów. Zak ad podwójny nale y stosowa  wyj tkowo, w miejscach nara onych na sp yw
dodatkowych ilo ci wód opadowych i mo e on obejmowa  pas o szeroko ci nie wi kszej ni  3 m.

Uszczelki na stykach pod nych blach trapezowych nale y stosowa  przy pochyleniach mniejszych ni
 55%.

Szeroko  szczelin na zak adach pod nych powinna by  minimalna. W przypadku braku mo liwo ci
spe nienia tego wymagania, na przyk ad ze wzgl du na falisto  kraw dzi pod nych blachy, zamiast
uszczelek nale y stosowa  kit trwale plastyczny lub elastoplastyczny.

ugo  stosowanych blach powinna by  nieco wi ksza od szeroko ci po aci. Je eli nie jest to mo liwe,
nale y wykona  zak ady poprzeczne blach trapezowych usytuowane tylko nad p atwiami. W przypadku
pochylenia po aci wi kszych lub równych 55% nie wymaga si  dodatkowego uszczelnienia zak adu
poprzecznego. Przy pochyleniu mniejszym 55% w zak adach poprzecznych nale y stosowa  uszczelki.

W przypadku konieczno ci dylatowania blach trapezowych na po aci dachowej do p atwi mo na
mocowa  tylko blach  górn .

ugo  zak adu poprzecznego blach powinna wynosi  nie mniej ni  150 mm w przypadku pochylenia
po aci wi kszego lub równego 55% i nie mniej ni  200 mm – przy pochyleniu mniejszym ni  55%.

Do mocowania blach trapezowych do p atwi stalowych nale y stosowa czniki samogwintuj ce (lub
rub  z nakr tk ) z podk adk  stalow  i podk adk  gumow  o odpowiedniej jako ci. czniki nale y

mocowa  w ka dej bru dzie blachy trapezowej, a na p atwiach po rednich w co drugiej bru dzie – w
przypadku gdy blachy trapezowe maj  stanowi  element usztywniaj cy p atwie przed utrat  stateczno ci
gi tno-skr tnej. Je eli nie jest wymagane takie usztywnienie, blachy nale y mocowa  do p atwi za pomoc

czników przechodz cych przez grzbiety fa dy, z zastosowaniem dodatkowych elementów
podtrzymuj cych, o wymiarach dostosowanych do wymiarów fa dy. cznikami nale y mocowa  ka dy
grzbiet blachy trapezowej, a na p atwiach po rednich – co drugi grzbiet.

Odwodnienie dachu nale y prowadzi  za pomoc  rynien odwadniaj cych dylatowanych co 12 m. Nie
nale y stosowa  odwodnienia typu wewn trznego.
5.7.2.3. Pokrycia z profilowanej blachy miedzianej
W przypadku blachy miedzianej przewidzianej do wykonywania samono nych wyrobów do pokry
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dachowych stosuje si  ustalenia normy PN-EN 506:2002.
Wyroby samono ne z blachy miedzianej s  produkowane w profilach: trapezowym, falistym,

dachówkowym.
Arkusze blachy powinny by czone na r bek stoj cy i zak ad, a mocowanie powinno by  schowane w

obr bie konstrukcji blachy, aby nie by o nara one na dzia anie czynników atmosferycznych.
5.7.3. Pokrycia z blachy cynk-mied -tytan
W przypadku blachy cynk-mied -tytan, przewidzianej do uk adania na pod u ci ym, elementy
wykonane zgodnie z norm  PN-EN 501:1999, w formie arkuszy, arkuszy ci tych, rulonów i rulonów ci tych
mog  by  odcinane, czone na r bek, kszta towane i lutowane bez trudno ci w okre lonych granicach

ciwo ci wymienionych w odpowiednich wymaganiach materia owych. Wymagania dotycz ce
materia ów s  okre lone w projekcie normy EN 988.

Minimalna dopuszczalna grubo  wyrobów (blacha cynk-mied -tytan) do pokry  dachowych
uk adanych na ci ym pod u wynosi 0,6 mm.

Wyroby profilowane (prefabrykowane) dziel  si  na dwie kategorie:
a) czone w wyniku zginania w procesie monta u na budowie,
b) czone bez zginania w procesie monta u na budowie.

W przypadku blachy cynk-mied -tytan przewidzianej do wykonywania samono nych wyrobów do
pokry  dachowych stosuje si  ustalenia normy PN-EN 506:2002.

Wyroby samono ne z blachy cynk-mied -tytan s  produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachówkowym.

W przypadku blachy profilowanej mo liwe jest czenie na r bek stoj cy i zak ad, a mocowanie
powinno by  schowane w obr bie konstrukcji blachy, aby nie by o nara one na dzia anie czynników
atmosferycznych.
5.7.4. Pokrycia z blachy aluminiowej
Samono ne profilowane blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry  dachowych powinny
by  stosowane zgodnie z norm  PN-EN 508-2:2002.

Wyroby samono ne z blachy aluminiowej s  produkowane w profilach: trapezowym, falistym,
dachówkowym.

czenie blachy wykonuje si  na zak ad lub na r bek stoj cy, a mocowanie powinno by  schowane w
obr bie konstrukcji blachy, aby nie by o nara one na dzia anie czynników atmosferycznych.

Blachy aluminiowe przeznaczone do wykonywania pokry  dachowych uk adanych na ci ym pod u
powinny by  zgodne z norm  PN-EN 507:2002.
5.7.5. Inne pokrycia z blach
Pokrycia dachowe z blachy stalowej z pow okami metalicznymi: cynkowo-aluminiow ,
aluminiowo-cynkow , aluminiow , organiczn , wielowarstwow  uk adane na ci ym pod u powinny
spe nia  wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu. Warunki monta u powinny by  takie, by
ni sze, p askie fragmenty wyrobu by y podparte na ci ej konstrukcji.

Wyroby z blachy stalowej z pow okami jw., uk adane na ci ym pod u, powinny spe nia  wymagania
normy PN-EN 505:2002.

Zak ady wyrobów z blachy stalowej z pow okami jw., uk adane na ci ym pod u, mo na wykonywa
na r bek stoj cy.
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Pokrycia dachowe z blachy ze stali odpornej na korozj  z pow okami metalicznymi: o owiano-cynow ,
cynow , organiczn , uk adane na ci ym pod u, powinny spe nia  wymagania podane w instrukcji
producenta wyrobu. Warunki monta u powinny by  takie, aby ni sze, p askie fragmenty wyrobu by y
podparte na ci ej konstrukcji.

Wyroby z blachy ze stali odpornej na korozj  z pow okami jw., uk adane na ci ym pod u, powinny
spe nia  wymagania normy PN-EN 502:2002.

Zak ady wyrobów z blachy stalowej z pow okami jw., uk adane na ci ym pod u, mo na wykonywa
na r bek stoj cy i na zwoje.

Wyroby samono ne z blachy stalowej i ze stali odpornej na korozj  s  produkowane w profilach:
trapezowym, falistym, dachówkowym.

Samono ne profilowane pokrycia dachowe z blachy stalowej i stalowej odpornej na korozj  z
pow okami metalicznymi: cynkowo-aluminiow , aluminiowo-cynkow , aluminiow , organiczn ,
wielowarstwow  powinny spe nia  wymagania podane w instrukcji producenta wyrobu oraz w normach
PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

Samono ne profilowane wyroby z blachy stalowej z pow okami jw. powinny spe nia  wymagania norm
PN-EN 508-1:2002 i PN-EN 508-3:2002.

czenie samono nych profilowanych wyrobów z blachy stalowej z pow okami jw. wykonuje si  na
zak ad lub na r bek stoj cy. Mocowanie powinno by  schowane w obr bie konstrukcji blachy, aby nie by o
nara one na dzia anie czynników atmosferycznych.

W przypadku monta u profili dachówkowych nale y przestrzega  nast puj cych zasad:
– blachy przycina si  za pomoc  no yc wibracyjnych, a w przypadku ma ego zakresu ci cia za pomoc

pi y lub no yc do blach. Nie wolno do ci cia u ywa  szlifierek k towych lub innych narz dzi
wytwarzaj cych podczas ci cia wysok  temperatur  – ze wzgl du na korozj  miejsc ci tych,

– po ci ciu i wierceniu nale y usun  wszystkie metalowe odpady mog ce spowodowa  odbarwienie
powierzchni blach,

– blachodachówki nale y uk ada  i mocowa  je za pomoc  wkr tów samonawiercaj cych do at
drewnianych lub metalowych. Wkr ty nale y wkr ca  za pomoc  wiertarek ze sprz em, zwracaj c
uwag , aby nie uszkodzi  przy tym nak adek z EPDM. Podk adka powinna nieznacznie wystawa  poza
brzeg górnej podk adki stalowej. Wkr ty powinny by  umieszczone w rodku wg bienia, w dolnej fali.
Powinny by  mocowane w co drugiej fali, w co drugim rz dzie dachówek, za  przy okapie i w kalenicy
– w ka dej fali oraz w ka dym szeregu dachówek na bocznej nak adaj cej si  kraw dzi,

– przed monta em blach dachówkowych nale y zmontowa  haki rynnowe oraz pasy podrynnowe i
nast pnie przyst pi  do uk adania profili rz dami od okapu do kalenicy, rozpoczynaj c od prawego
dolnego rogu. Pierwszy szereg arkuszy musi by  u ony pod prawid owym k tem ze wzgl du na
niebezpiecze stwo skr cania arkusza. Pomocne jest w tym przypadku zamocowanie deski przy okapie
co wymusza prawid owy k t monta u. Po zamocowaniu deski mo na kilka pierwszych arkuszy u
bez przykr cania, w celu znalezienia prawid owego sposobu u enia,

– pokrycia z blach o profilu dachówkowym powinny by  wentylowane, tak aby powietrze mog o
swobodnie przep ywa  od okapu do kalenicy pod warstw  pokrycia z blachy,

– niezb dne jest prawid owe uszczelnienie kalenicy i okapu za pomoc  specjalnych uszczelek, w celu
uniemo liwienia przedostawania si niegu i kurzu. W przypadku dachów p askich o pochyleniu po aci
do 30° zaleca si  stosowanie uszczelek wzd  ca ej kalenicy i okapu, zapewniaj c dost p powietrza
przy okapie oraz wylot w kalenicy. Kalenic  dachów o k cie nachylenia po aci dachowej powy ej 30°
mo na pozostawi  bez uszczelek, zaginaj c do góry dolne cz ci fal,

– wszystkie uszkodzenia pow ok powsta e w czasie transportu i monta u nale y zamalowa  farb
zaprawow .
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5.7.6. Pokrycia z p yt z tworzyw sztucznych
Podk ad pod pokrycie z p yt z tworzyw sztucznych powinien spe nia  wymagania podane w pkt. 5.6.

Przy kryciu dachów p ytami z tworzyw sztucznych obowi zuj  zasady podane w wymaganiach
producenta i innych dokumentach odniesienia, na przyk ad aprobatach technicznych.

Przed rozpocz ciem uk adania p yt powinny by  wykonane niezb dne obróbki blacharskie.
Z uwagi na to, e rozszerzalno  termiczna p yt z tworzyw sztucznych jest znacznie wi ksza ni

odkszta calno  materia ów stanowi cych podk ad, p yty nale y mocowa  do podk adu w sposób
umo liwiaj cy swobod  wyd ania si  ich w stosunku do podk adu. rednice otworów na wkr ty lub haki
mocuj ce p yty powinny by  od 2 mm do 4 mm wi ksze od rednicy tych czników. Pod g ówki wkr tów
lub nakr tek haków nale y stosowa  podk adki metalowe lub elastyczne z tworzyw sztucznych.

Styk pokrycia z murami prostopad ymi do okapu powinien by  przykryty blach  zachodz  na p yty na
szeroko  co najmniej jednej fali.

Zabrania si  podpierania p yt falistych z tworzyw sztucznych punktowo lub na ostrych kraw dziach at
lub p atwi.

5.8. Obróbki blacharskie
5.8.1. Obróbki blacharskie powinny by  dostosowane do rodzaju pokrycia.
5.8.2. Obróbki blacharskie z blachy stalowej i stalowej ocynkowanej o grubo ci od 0,5 mm do 0,6 mm

mo na wykonywa  o ka dej porze roku, lecz w temperaturze nie ni szej od –15°C. Robót nie
mo na wykonywa  na oblodzonych pod ach.

5.8.3. Przy wykonywaniu obróbek blacharskich nale y pami ta  o konieczno ci zachowania dylatacji.
Dylatacje konstrukcyjne powinny by  zabezpieczone w sposób umo liwiaj cy przeniesienie ruchów
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby nast powa  szybki odp yw wody z obszaru
dylatacji.

5.9. Urz dzenia do odprowadzania wód opadowych
5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewn trznym w warstwach przekrycia powinny by

osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku pod nym.
5.9.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewn trznym w pod u powinny by  wyrobione

koryta odwadniaj ce o przekroju trójk tnym lub trapezowym. Nie nale y stosowa  koryt o przekroju
prostok tnym. Niedopuszczalne jest sytuowanie koryt wzd cian attykowych, cian budynków
wy szych w odleg ci mniejszej ni  0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.9.3. Spadki koryt dachowych nie powinny by  mniejsze ni  1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekracza  25,0 m.

5.9.4. Wpusty dachowe powinny by  osadzane w korytach. W korytach o przekroju trójk tnym i
trapezowym pod e wokó  wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by  poziome
– w celu osadzenia ko nierza wpustu.

5.9.5. Wpusty dachowe powinny by  usytuowane w najni szych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest
sytuowanie wpustów dachowych w odleg ci mniejszej ni  0,5 m od elementów ponaddachowych.

5.9.6. Wloty wpustów dachowych powinny by  zabezpieczone specjalnymi ko pakami ochronnymi
na onymi na wpust przed mo liwo ci  zanieczyszczenia li mi lub innymi elementami mog cymi
sta  si  przyczyn  niedro no ci rur spustowych.

5.9.7. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustów dachowych powinny by
dostosowane do wielko ci odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.9.8. Rynny i rury spustowe z blachy powinny odpowiada  wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,
uchwyty za  do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

5.9.9. Rynny dachowe i elementy wyposa enia z PVC-U powinny odpowiada  wymaganiom w PN-EN 607
:1999.
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5.9.10.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny by :
a) wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arkusza blachy i sk adane w

elementy wielocz onowe,
b) czone w z czach poziomych na zak ad szeroko ci 40 mm; z cza powinny by  lutowane na

ca ej d ugo ci,
c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odst pach nie wi kszych ni  50 cm,
d) rynny powinny mie  wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.9.11.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny by :
a) wykonane z pojedynczych cz onów odpowiadaj cych d ugo ci arkusza blachy i sk adane w

elementy wielocz onowe,
b) czone w z czach pionowych na r bek pojedynczy le cy, a w z czach poziomych na zak ad

szeroko ci 40 mm; z cza powinny by  lutowane na ca ej d ugo ci,
c) mocowane do cian uchwytami, rozstawionymi w odst pach nie wi kszych ni  3 m w sposób

trwa y przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych
gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzaj ce wod  do kanalizacji powinny by  wpuszczone do rury eliwnej na
boko  kielicha.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Kontrola jako ci robót polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z wymaganiami

niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola wykonania podk adów pod pokrycia z blachy powinna by  przeprowadzona przez
Inspektora nadzoru przed przyst pieniem do wykonania pokry  zgodnie z wymaganiami
normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry
6.3.1. Kontrola wykonania pokry  polega na sprawdzeniu zgodno ci ich wykonania z powo anymi normami

przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora
nadzoru:
a) w odniesieniu do prac zanikaj cych (kontrola mi dzyoperacyjna) – podczas wykonania prac

pokrywczych,
b) w odniesieniu do w ciwo ci ca ego pokrycia (kontrola ko cowa) – po zako czeniu prac

pokrywczych.
6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrol  mi dzyoperacyjn  i ko cow  dotycz ca pokry  z blachy przeprowadza si
sprawdzaj c zgodno  wykonanych robót z wymaganiami norm: PN-61/B-10245, PN-EN
501:1999, PN-EN 506:2002, PN-EN 502:2002, PN-EN 504:2002, PN-EN 505:2002,
PN-EN 507:2002, PN-EN 508-1:2002, PN-EN 508-2:2002, PN-EN 508-3:2000 oraz z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.

b) Uznaje si , e badania da y wynik pozytywny gdy wszystkie w ciwo ci materia ów
i pokrycia dachowego s  zgodne z wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostk  obmiarow  robót jest:
– dla robót – Krycie dachu blach  i Obróbki blacharskie – m2  pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie

potr ca si  urz dze  obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,
– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
7.2. Ilo  robót okre la si  na podstawie dokumentacji projektowej z uwzgl dnieniem zmian

podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez Inspektora nadzoru i
sprawdzonych w naturze
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8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Podstaw  do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blach  stanowi stwierdzenie

zgodno ci ich wykonania z dokumentacj  projektow  i zatwierdzonymi zmianami podanymi
w dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiór podk adu
8.1.1. Badania podk adu nale y przeprowadzi  w trakcie odbioru cz ciowego, podczas suchej pogody,

przed przyst pieniem do pokrycia po aci dachowych.
8.2.2. Sprawdzenie równo ci powierzchni podk adu nale y przeprowadza  za pomoc aty kontrolnej o

ugo ci 3 m lub za pomoc  szablonu z podzia  milimetrow . Prze wit mi dzy sprawdzan
powierzchni  a at  nie powinien przekroczy  5 mm, w kierunku prostopad ym do spodku i 10 mm w
kierunku równoleg ym do spadku.

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych
8.3.1. Roboty pokrywcze, jako roboty zanikaj ce, wymagaj  odbiorów cz ciowych. Badania w czasie

odbioru cz ciowego nale y przeprowadza  dla tych robót, do których dost p pó niej jest
niemo liwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbiór cz ciowy powinien obejmowa  sprawdzenie:
a) podk adu,
b) jako ci zastosowanych materia ów,
c) dok adno ci wykonania pokrycia,
d) dok adno ci wykonania obróbek blacharskich i ich po czenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru cz ciowego powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika budowy.
8.3.4. Badania ko cowe pokrycia nale y przeprowadzi  po zako czeniu robót, po deszczu.
8.3.5. Podstaw  do odbioru robót pokrywczych stanowi  nast puj ce dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,
b) dziennik budowy z zapisem stwierdzaj cym odbiór cz ciowy pod a oraz poszczególnych

warstw lub fragmentów pokrycia,
c) zapisy dotycz ce wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materia ów,
d) protoko y odbioru materia ów i wyrobów, które powinny zawiera :

– zestawienie wyników bada  mi dzyoperacyjnych i ko cowych,
– stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót pokrywczych z dokumentacj ,
– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W sk ad tej dokumentacji powinien wchodzi

program utrzymania pokrycia.
8.3.6. Odbiór ko cowy polega na dok adnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obróbek

blacharskich i po czenia ich z urz dzeniami odwadniaj cymi, a tak e wykonania na pokryciu
ewentualnych zabezpiecze  eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje si  za zgodne z dokumentacj  projektow , SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
je eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST da y pozytywne wyniki.

Je eli chocia  jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno by  odebrane.
W takim przypadku nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za :
– poprawi  i przedstawi  do ponownego odbioru,
– je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkowania i trwa ci pokrycia, obni

cen  pokrycia,
– w przypadku gdy nie s  mo liwe podane rozwi zania – rozebra  pokrycie (miejsc nie odpowiadaj cych

ST) i ponownie wykona  roboty pokrywcze.

8.4. Odbiór pokrycia z blachy
8.4.1. Sprawdzenie wygl du zewn trznego pokrycia (nie ma dziur, p kni , odchylenia r bków lub zwojów

od linii prostej, z cza s  prostopad e do okapu itp.).
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8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia abek i apek.
8.4.3. Sprawdzenie czenia i umocowania arkuszy.
8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniaj cych.  

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowa :
8.5.1. Sprawdzenie prawid owo ci po cze  poziomych i pionowych.
8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, cian, kominów, wietrzników, w azów itp.
8.5.3. Sprawdzenie prawid owo ci spadków rynien.
8.5.4. Sprawdzenie szczelno ci po cze  rur spustowych z przewodami kanalizacyjnymi. Rury spustowe

mog  by  montowane po sprawdzeniu dro no ci przewodów kanalizacyjnych.

8.6. Zako czenie odbioru
8.6.1. Odbioru pokrycia blach  potwierdza si : protoko em, który powinien zawiera :
– ocen  wyników bada ,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem mo liwo ci ich usuni cia,
– stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA P ATNO CI
9.1. Pokrycie dachu blach

aci si  za ustalon  ilo  m2 krycia, która obejmuje:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materia ów i sprz tu,
– obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
– ustawienie i rozbiórk  rusztowa  o wysoko ci do 4 m,
– oczyszczenie podk adu,
– pokrycie dachu blach  p ask czne z przygotowaniem apek i abek oraz obrobienie kominów,

kalenic, koszy, naro ników  cznie z pokitowaniem lub
– (pokrycie dachu blach  trapezow  i dachówkow  lub p ytami z tworzyw sztucznych cznie z

przyci ciem p yt i obróbek na dany wymiar, umocowanie za pomoc  wkr tów samogwintuj cych p yt
dachowych, g siorów i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materia ów,
– likwidacja stanowiska roboczego.
9.2. Obróbki blacharskie

aci si  za ustalon  ilo  m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
– przygotowanie,
– zamontowanie i umocowanie obróbek w pod u, zalutowanie po cze ,
– uporz dkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe
aci si  za ustalon  ilo  „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie,
– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie po cze ,
– uporz dkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWI ZANE
10.1. Normy
PN-B-02361:1999 Pochylenia po aci dachowych.
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PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i

badania techniczne przy odbiorze.
PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokry

dachowych uk adanych na ci ym pod u.
PN-EN *506:2002 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono nych z

blachy miedzianej lub cynkowej.
PN-EN 504:2002 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej

uk adanych na ci ym pod u.
PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów p ytowych ze stali

uk adanych na ci ym pod u.
PN-EN 508-1:2002Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono nych z

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj . Cz  1: Stal.
PN-EN 508-2:2002Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono nych z

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj . Cz  2: Aluminium.
PN-EN 508-3:2002Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono nych z

blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozj . Cz  3: Stal odporna na
korozj .

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono nych z
blachy ze stali odpornej na korozj , uk adanych na ci ym pod u.

PN-EN 507:2002 Wyroby do pokry  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samono nych z
blachy aluminiowej, uk adanych na ci ym pod u.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okr ych.
PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.
PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podzia  i wymagania.
PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien pó okr ych.
PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposa enia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – cz  C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1
: Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.
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8.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

POKRYWANIE POD ÓG I CIAN
(Kod CPV 45430000-0)

UK ADANIE P YTEK 
NA POD OGACH I NA CIANACH

(Kod CPV 45431000-7)
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SPIS TRE CI

1. CZ  OGÓLNA 
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW 
3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI 
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU 
5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH  I PRAC
TOWARZYSZ CYCH
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Najwa niejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegó owa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jako ci
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1. CZ  OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego 
...............................................................................................................

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania
i odbioru robót posadzkowych i ok adzinowych z p ytek przy u yciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie w budownictwie mieszkaniowym, u yteczno ci publicznej
i budownictwie przemys owym.

1.3. Zakres stosowania ST
Standardowa specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej
specyfikacji technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant sporz dzaj cy dokumentacj  projektow  i odpowiednie szczegó owe specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych mo e wprowadza  do niniejszej
standardowej specyfikacji zmiany, uzupe nienia lub u ci lenia, odpowiednie dla przewidzianych
projektem robót, uwzgl dniaj ce wymagania Zamawiaj cego oraz konkretne warunki realizacji
robót, niezb dne do uzyskania wymaganego standardu i jako ci tych robót.

Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e
podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod wykonania wynikaj cych z
do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl dnieniu
przepisów bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmuj  wszystkie czynno ci maj ce na celu wykonanie:
– pokrycie pod óg p ytkami (posadzki), które stanowi  wierzchni element warstw pod ogowych,
– pokrycie cian p ytkami (ok adziny), które stanowi  warstw  ochronn  i kszta tuj  form

architektoniczn  ok adanych elementów.
Specyfikacja obejmuje wykonanie posadzek i ok adzin przy u yciu kompozycji klejowych z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje okre lenie wymaga  odno nie w asno ci materia ów, wymaga
i sposobów oceny pod y, wykonanie posadzek i ok adzin wewn trznych i zewn trznych z

ytek, oraz ich odbiory.
Specyfikacja nie obejmuje wyk adzin i ok adzin chemoodpornych oraz wykonywanych wed ug
metod opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

1.5. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre leniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a tak e
podanymi poni ej:
Pod e  – element budynku, na powierzchni którego wykonane b  roboty posadzkowe
i ok adzinowe z p ytek. 
Warstwa wyrównawcza  – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówno ci lub ró nic
poziomów powierzchni pod a.
Warstwa wyg adzaj ca  – cienka warstwa wykonana dla uzyskania g adkiej powierzchni
pod a.
Warstwa gruntuj ca  – pow oka wzmacniaj ca i uszczelniaj ca pod e oraz zwi kszaj ca
przyczepno  pow oki ochronnej.
Faseta – wyoblenie wykonane na po czeniu powierzchni poziomych i pionowych.
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1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót posadzkowych i ok adzinowych
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z
dokumentacj  projektow , specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotycz ce robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robót posadzkowych i ok adzinowych
Roboty posadzkowe i ok adzinowe nale y wykona  na podstawie dokumentacji, której wykaz
oraz podstawy prawne sporz dzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.6.
Dokumentacja wykonania robót posadzkowych i wyk adzinowych powinna zawiera  co najmniej
nast puj ce informacje i rozwi zania dotycz ce:
– materia ów do wykonywania posadzek i ok adziny z p ytek,
– lokalizacji i warunków u ytkowania,
– rodzaju i stanu pod y pod posadzki i ok adziny.
W projekcie powinny by  zawarte:
– wymagania dla pod a, ewentualnie sposób jego wykonania lub naprawy, z

wyszczególnieniem materia ów do napraw,
– specyfikacje materia ów do wykonania posadzek i ok adzin z powo aniem si  na odpowiednie

dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
– sposoby wykonania posadzek i ok adzin z p ytek z uwzgl dnieniem szeroko ci spoin i

sposobu wyko czenia,
– kolorystyka i wzornictwo uk adanych p ytek,
– wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i ok adziny,
– zasady konserwacji posadzek i ok adzin.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce w ciwo ci materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania

podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Wykonawca obowi zany jest posiada  na budowie pe  dokumentacj  dotycz  sk adanych
na budowie materia ów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i ok adzinowych.

2.2. Rodzaje materia ów
Wszystkie materia y do wykonania robót posadzkowych i ok adzinowych z p ytek powinny
odpowiada  wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
2.2.1. yty i p ytki 

ytki powinny odpowiada  nast puj cej normie:
– PN-EN 14411:2005 – P ytki i p yty ceramiczne – Definicja, klasyfikacja, charakterystyki

i znakowanie.
Rodzaj p ytek i ich parametry techniczne musi okre la  dokumentacja projektowa.

Szczególnie dotyczy to p ytek dla których musz  by  okre lone takie parametry jak np. stopie
cieralno ci, mrozoodporno  i twardo .

2.2.2.Kompozycje klej ce i zaprawy 
Kompozycje klej ce do mocowania p ytek musz  spe nia  wymagania normy
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy do spoinowania musz  spe nia  wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub
norm.
2.2.3.Materia y pomocnicze
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Materia y pomocnicze do wykonywania posadzek i ok adzin z p ytek to:
– listwy dylatacyjne i wyko czeniowe,
– rodki ochrony p ytek i spoin,
– rodki do usuwania zanieczyszcze ,
– rodki do konserwacji posadzek i ok adzin.

Wszystkie ww. materia y musz  mie  w asno ci techniczne okre lone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
2.2.3.Woda
Do przygotowania kompozycji klej cych zapraw klejowych i mas do spoinowania stosowa
nale y wod  odpowiadaj  wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do
betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatno ci wody zarobowej, do
betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez bada  laboratoryjnych mo e
by  stosowana wodoci gowa woda pitna.

2.3. Warunki przyj cia na budow  materia ów i wyrobów do robót posadzkowych
i ok adzinowych z p ytek

Materia y i wyroby mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj  nast puj ce warunki:
–  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej (szczegó owej),
–  w ciwie opakowane, firmowo zamkni te (bez oznak naruszenia zamkni ) i oznakowane

(pe na nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
– spe niaj  wymagane w ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spe niaj  wymagania wynikaj ce z ich terminu przydatno ci do u ycia (termin zako czenia
robót pokrywczych powinien si  ko czy  przed zako czeniem podanych na opakowaniach
terminów przydatno ci do stosowania odpowiednich wyrobów),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót posadzkowych i ok adzinowych z p ytek materia ów
nieznanego pochodzenia.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protoko em przyj cia materia ów.

2.4. Warunki przechowywania materia ów i wyrobów do robót posadzkowych
i ok adzinowych

Wszystkie materia y i wyroby powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b  aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno by  kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni ciem i
przed dzia aniem promieni s onecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by  przechowywane w oryginalnych, zamkni tych
opakowaniach w temperaturze powy ej +5°C a poni ej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by  uk adane na paletach lub drewnianej wentylowanej pod odze, w ilo ci warstw nie
wi kszej ni  10. 

Je eli nie ma mo liwo ci poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wod  nale y
przechowywa  w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa
wody w opakowaniach po rodkach chemicznych lub w takich, w których wcze niej
przetrzymywano materia y mog ce zmieni  sk ad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
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3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprz t i narz dzia do wykonywania robót posadzkowych i ok adzinowych
Do wykonywania robót posadzkowych i ok adzinowych nale y stosowa :
– szczotki w osiane lub druciane do czyszczenia pod a,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– narz dzia lub urz dzenia mechaniczne do ci cia p ytek,
– pace z bkowane stalowe lub z tworzyw sztucznych o wysoko ci z bków 6-12 mm do

rozprowadzania kompozycji klej cych,
– aty do sprawdzania równo ci powierzchni,
– poziomnice,
– mieszad a koszyczkowe nap dzane wiertark  elektryczn  oraz pojemniki do przygotowania

kompozycji klej cych,
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
– bki do mycia i czyszczenia,
– wk adki (krzy yki) dystansowe.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegó owe dotycz ce transportu materia ów i wyrobów do robót
posadzkowych i ok adzinowych

Za adunek i wy adunek wyrobów w opakowaniach, u onych na paletach nale y prowadzi
sprz tem mechanicznym.

Za adunek i wy adunek wyrobów w opakowaniach uk adanych luzem wykonuje si  r cznie.
czny za adunek zaleca si  prowadzi  przy maksymalnym wykorzystaniu sprz tu i narz dzi

pomocniczych takich jak: chwytaki, wci gniki, wózki.
rodki transportu do przewozu materia ów i wyrobów workowanych musz  umo liwia

zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarzni ciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materia y p ynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nale y
chroni  przed przemarzni ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Je eli nie istnieje mo liwo  poboru wody na miejscu wykonania robót, to wod  nale y
dowozi  w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi  wody w
opakowaniach po rodkach chemicznych lub w takich, w których wcze niej przetrzymywano inne

yny b  substancje mog ce zmieni  sk ad chemiczny wody.
Transport materia ów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie mo e odbywa  si
po wcze niej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst pienia do robót
5.2.1.Przed przyst pieniem do wykonywania posadzek i ok adzin z p ytek powinny by

zako czone: 
– wszystkie roboty stanu surowego cznie z wykonaniem pod y, warstw konstrukcyjnych i

izolacji pod óg, 
– roboty instalacji sanitarnych, centralnego ogrzewania, elektrycznych i innych np.
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technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpod ogowych),
– wszystkie bruzdy, kana y i przebicia naprawione i wyko czone tynkiem lub masami

naprawczymi.
5.2.2.Przyst pienie do tych robót powinno nast pi  po okresie osiadania i skurczu elementów

konstrukcji budynku, tj. po up ywie 4 miesi cy po zako czeniu budowy stanu surowego.
5.2.3.Roboty posadzkowe i ok adzinowe nale y wykonywa  w temperaturach nie ni szych ni  +5

st.C i temperatura ta powinna utrzymywa  si  w ci gu ca ej doby.
5.2.4.Wykonane posadzki i ok adziny nale y w ci gu pierwszych dwóch dni po u eniu chroni

przed nas onecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek z p ytek
5.3.1.Pod a 
Pod a pod posadzki z p ytek mo e stanowi  beton lub zaprawa cementowa.
Podk ady betonowe powinny by  wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubo ci minimum
50 mm.
Podk ady z zaprawy cementowej powinny mie  wytrzyma  na ciskanie minimum 12 MPa, a
na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalne grubo ci podk adów z zaprawy cementowej powinny wynosi :
– podk ady zwi zane z pod em – 25 mm,
– podk ady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm,
– podk ady „p ywaj ce” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm.

Powierzchnia podk adu powinna by  zatarta na ostro, bez raków, p kni  i ubytków, czysta,
pozbawiona resztek starych posadzek i odpylona. Niedopuszczalne s  zabrudzenia bitumami,
farbami i rodkami antyadhezyjnymi.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podk adu od p aszczyzny poziomej nie mo e przekracza
5 mm na ca ej d ugo ci aty kontrolnej o d ugo ci 2 m.

W podk adzie nale y wykona , zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
i przeciwskurczowej. Na zewn trz budynku powierzchnia dylatowanych pól nie powinna
przekracza  10 m2, a maksymalna d ugo  boku nie wi ksza ni  3,5 m.

Wewn trz budynku pola dylatacyjne powinny mie  wymiary nie wi ksze ni  5x6 m. Dylatacje
powinny by  wykonane w miejscach dylatacji budynku, wokó  fundamentów pod maszyny,

upów konstrukcyjnych oraz w styku ró nych rodzajów posadzek. Szczegó owe informacje o
uk adzie warstw pod ogowych, wielko ci i kierunkach spadków, miejsc wykonania dylatacji,
osadzenia wpustów i innych elementów powinny by  podane w dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny by  wype nione materia em wskazanym w projekcie.

Dla poprawienia jako ci i zmniejszenia ryzyka powstania p kni  skurczowych zaleca si
zbrojenie podk adów betonowych stalowym zbrojeniem rozproszonym lub wzmocnienie
podk adów cementowych w óknem polipropylenowym.

Du ym u atwieniem przy wykonywaniu posadzek z p ytek ma zastosowanie bezpo rednio pod
wyk adzin  warstwy z masy samopoziomuj cej. Warstwy („wylewki”) samopoziomuj ce wykonuje
si  z gotowych fabrycznie sporz dzonych mieszanek ci le wed ug instrukcji producenta.
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt pod ogi, powoduje jednak oszcz dno  kleju.

5.3.2.Uk adanie posadzek z p ytek 
Przed przyst pieniem do zasadniczych robót posadzkowych nale y przygotowa  wszystkie
niezb dne materia y, narz dzia i sprz t, posegregowa  p ytki wed ug wymiarów, gatunku
i odcieni oraz rozplanowa  sposób uk adania p ytek.

Po enie p ytek nale y rozplanowa  uwzgl dniaj c ich wielko  i szeroko  spoin. Na jednej
aszczy nie p ytki powinny by  rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie  jednakow

szeroko  wi ksz  ni  po owa p ytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka
zawieraj ca okre lone w dokumentacji wzory lub sk adaj ca si  z ró nego rodzaju i wielko ci
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ytek.
Wybór kompozycji klej cych zale y od rodzaju p ytek i pod a oraz wymaga  stawianych
pod odze. Kompozycja (zaprawa) klej ca musi by  przygotowana zgodnie z instrukcj
producenta.
Uk adanie p ytek rozpoczyna si  od najbardziej eksponowanego naro nika w pomieszczeniu lub
od wyznaczonej linii.

Kompozycj  klej  nak ada si  na pod e g adk  kraw dzi  pacy a nast pnie „przeczesuje”
si  z bat  kraw dzi  ustawion  pod k tem oko o 50°. Kompozycja klej ca powinna by
na ona równomiernie i pokrywa  ca  powierzchni  pod a. Wielko  z bów pacy zale y od
wielko ci p ytek. Prawid owo dobrane wielko  z bów i konsystencja kompozycji klej cej
sprawiaj , e kompozycja nie wyp ywa z pod p ytek i pokrywa minimum 65% powierzchni p ytki.
Zaleca si  stosowa  nast puj ce wielko ci z bów pacy w zale no ci od wielko ci p ytek:
– 50 x 50 mm – 3 mm
– 100 x 100 mm – 4 mm
– 150 x 150 mm – 6 mm
– 200 x 200 mm – 6 mm
– 250 x 250 mm – 8 mm
– 300 x 300 mm – 10 mm
– 400 x 400 mm – 12 mm.

Powierzchnia z na on  warstw  kompozycji klej cej powinna wynosi  oko o 1 m2 lub pozwoli
na wykonanie wyk adziny w ci gu oko o 10-15 minut.
Grubo  warstwy kompozycji klej cej zale y od rodzaju i równo ci pod a oraz rodzaju
i wielko ci p ytek i wynosi rednio oko o 6-8 mm.

Po na eniu kompozycji klej cej uk ada si  p ytki od wyznaczonej linii lub wybranego
naro nika. Nak adaj c pierwsz  p ytk  nale y j  lekko przesun  po pod u (oko o 1 cm),
ustawi  w danej pozycji i docisn  dla uzyskania przyczepno ci kleju do p ytki. Nast pne p ytki
nale y do  do s siednich, docisn  i mikroruchami odsun  na szeroko  spoiny. Dzi ki
du ej przyczepno ci wie ej kompozycji klejowej po doci ni ciu p ytki uzyskuje si  efekt
„przyssania”. Wi ksze p ytki zaleca si  dobija  m otkiem gumowym.

W przypadku p ytek uk adanych na zewn trz warstwa kompozycji klej cej powinna pokrywa
ca  powierzchni  p ytki. Mo na to osi gn  nak adaj c dodatkowo cienk  warstw  kleju na
spodni  powierzchnie przyklejanych p ytek.
Dla uzyskania jednakowej wielko ci spoin stosuje si  wk adki (krzy yki) dystansowe.
Zaleca si  nast puj ce szeroko ci spoin przy p ytkach o d ugo ci boku:
– do 100 mm –  oko o 2 mm
– od 100 do 200 mm –  oko o 3 mm
– od 200 do 600 mm – oko o 4 mm
– powy ej 600 mm –  oko o 5-20 mm.

Przed ca kowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomi dzy p ytkami nale y usun  jego
nadmiar, mo na te  usun  wk adki dystansowe.
W trakcie uk adania p ytek nale y tak e mocowa  listwy dylatacyjne i wyko czeniowe.

Po u eniu p ytek na pod odze wykonuje si  coko y. Szczegó y coko u powinna okre la
dokumentacja projektowa. Dla coko ów wykonywanych z p ytek identycznych jak dla wyk adziny
pod ogi stosuje si  takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do spoinowania p ytek mo na przyst pi  nie wcze niej ni  po 24 godzinach od u enie
ytek. Dok adny czas powinien by  okre lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy

klejowej.
W przypadku gdy kraw dzie p ytek s  nasi kliwe przed spoinowaniem nale y zwil  je mokrym

dzlem (wod ).
Spoinowanie wykonuje si  rozprowadzaj c zapraw  do spoinowania (zapraw  fugow ) po

powierzchni posadzki pac  gumow . Zapraw  nale y dok adnie wcisn  w przestrzenie mi dzy
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ytkami ruchami prostopad ymi i uko nymi do kraw dzi p ytek. Nadmiar zaprawy zbiera si  z
powierzchni p ytek wilgotn  g bk . wie  zapraw  mo na dodatkowo wyg adzi  zaokr glonym
narz dziem i uzyska  wkl y kszta t spoiny. P askie spoiny uzyskuje si  poprzez przetarcie
zaprawy pac  z naklejon  g adk  g bk . Je eli
w pomieszczeniach wyst puje wysoka temperatura i niska wilgotno  powietrza nale y zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwil anie ich wilgotn  g bk .

Przed przyst pieniem do spoinowania zaleca si  sprawdzi  czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni p ytek. Szczególnie dotyczy to p ytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej.

Dla podniesienia jako ci posadzki i zwi kszenia odporno ci na czynniki zewn trzne po
stwardnieniu spoiny mog  by  powleczone specjalnymi preparatami impregnuj cymi.
Impregnowane mog  by  tak e p ytki.

5.4. Wykonanie ok adzin
5.4.1.Pod a pod ok adzin
Pod em pod ok adziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mog  by :
– ciany betonowe,
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych,
– yty gipsowo kartonowe.
Przed przyst pieniem do robót ok adzinowych nale y sprawdzi  prawid owo  przygotowania

pod a.
Pod a betonowe powinny by  czyste, odpylone, pozbawione resztek rodków antyadhezyjnych

i starych pow ok, bez raków, p kni  i ubytków.
Po czenia i spoiny mi dzy elementami prefabrykowanymi powinny by  p askie i równe. W

przypadku wyst pienia nierówno ci nale y je zeszlifowa , a ubytki i uskoki wyrówna  zapraw
cementow  lub specjalnymi masami naprawczymi.

W przypadku cian z elementów drobno wymiarowych tynk powinien by  dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej
marki M4-M7. W przypadku ok adzin wewn trznych ciana z elementów drobnowymiarowych
mo e by  otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.
W przypadku pod y nasi kliwych zaleca si  zagruntowanie preparatem gruntuj cym (zgodnie
z instrukcj  producenta).
W zakresie wykonania powierzchni i kraw dzi pod e powinno spe nia  nast puj ce
wymagania:
– powierzchnia czysta, niepyl ca, bez ubytków i t ustych plam, oczyszczona ze starych pow ok

malarskich,
– odchylenie powierzchni tynku od p aszczyzny oraz odchylenie kraw dzi od linii prostej,

mierzone at  kontroln  o d ugo ci 2 m, nie mo e przekracza  3 mm przy liczbie odchy ek nie
wi kszej ni  3 na d ugo ci aty,

– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie mo e by  wi ksze ni  4 mm na wysoko ci
kondygnacji,

– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie mo e by  wi ksze ni  2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza si  wykonywania ok adzin mocowanych na kompozycjach klej cych u onych

na pod ach pokrytych starymi pow okami malarskimi, tynkiem z zaprawy cementowej,
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki ni szej ni  M4.

5.4.2.Uk adanie p ytek (ok adzin)
Przed przyst pieniem do zasadniczych robót ok adzinowych nale y przygotowa  wszystkie
niezb dne materia y, narz dzia i sprz t, posegregowa  p ytki wed ug, wymiarów, gatunku
i odcieni oraz rozplanowa  sposób uk adania p ytek. Po enie p ytek nale y rozplanowa
uwzgl dniaj c ich wielko  i przyj  szeroko  spoin. Na jednej cianie p ytki powinny by
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mie  jednakowa szeroko , wi ksz  ni  po owa
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ytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga ok adzina zawieraj ca okre lone w
dokumentacji wzory lub sk ada si  z ró nego rodzaju i wielko ci p ytek.

Przed uk adaniem p ytek na cianie nale y zamocowa  prost , g adk at  drewnian  lub
aluminiow . Do usytuowania aty nale y u  poziomnicy. at  mocuje si  na wysoko ci coko u
lub drugiego rz du p ytek.
Nast pnie przygotowuje si  (zgodnie z instrukcj  producenta) kompozycj  klej . Wybór
kompozycji zale y od rodzaju p ytek i pod a oraz wymaga  stawianych ok adzinie.

Kompozycj  klej  nak ada si  na pod e g adk  kraw dzi  pacy a nast pnie „przeczesuje”
si  powierzchni  z bat  kraw dzi  ustawion  pod k tem oko o 50°. Kompozycja klej ca
powinna by  roz ona równomiernie i pokrywa  ca  powierzchni  pod a. Wielo  z bów
pacy zale y od wielko ci p ytek. Prawid owo dobrane wielko  z bów i konsystencja kompozycji
sprawiaj , e kompozycja nie wyp ywa z pod p ytek i pokrywa minimum 65% powierzchni p ytki.
Zalecane wielko ci z bów pacy w zale no ci od wymiarów p ytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z na on  warstw  kompozycji klej cej powinna wynosi  oko o 1 m2 lub pozwoli
na wykonanie ok adziny w ci gu oko o 10-15 minut.
Grubo  warstwy kompozycji klej cej w zale no ci od rodzaju i równo ci pod a oraz rodzaju i
wielko ci p ytek wynosi oko o 4-6 mm.

Uk adanie p ytek rozpoczyna si  od do u w dowolnym naro niku, je eli wynika z
rozplanowania, e powinna znale  si  tam ca a p ytka. Je li pierwsza p ytka ma by  docinana,
uk adanie nale y zacz  od przyklejenia drugiej ca ej p ytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Uk adanie p ytek polega na u eniu p ytki na cianie, doci ni ciu i „mikroruchami” ustawieniu
na w ciwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielko ci spoiny. Dzi ki du ej przyczepno ci
wie ej zaprawy klejowej po doci ni ciu p ytki uzyskuje si  efekt „przyssania”. P ytki o du ych

wymiarach zaleca si  dobija  m otkiem gumowym.
Pierwszy rz d p ytek, tzw. coko owy, uk ada si  zazwyczaj po u eniu wyk adziny pod ogowej.

ytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycina  na odpowiedni  wysoko . 
Dla uzyskania jednakowej wielko ci spoin stosuje si  wk adki (krzy yki) dystansowe. 
Zalecane szeroko ci spoin w zale no ci od wymiarów p ytek podano w pkt. 5.3.2.
Przed ca kowitym stwardnieniem kleju ze spoin nale y usun  jego nadmiar, mo na te  usun
wk adki dystansowe.
W trakcie uk adania p ytek nale y tak e mocowa  listwy wyko czeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.

Drobne p ytki (tzw. mozaikowe) s  powierzchni  licow  naklejane na papier przez co mo liwe
jest klejenie nie pojedynczej p ytki lecz wi kszej ilo ci. W trakcie klejenia p ytki te dociska si  do
ciany deszczu  do uzyskania wymaganej powierzchni lica. W przypadku ok adania

powierzchni krzywych (np. s upów) nale y u ywa  odpowiednich szablonów dociskowych. Po
zwi zaniu kompozycji klej cej papier usuwa si  po uprzednim namoczeniu wod .
Do spoinowania mo na przyst pi  nie wcze niej ni  po 24 godzinach od u enia p ytek.
Dok adny czas powinien by  okre lony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.
W przypadku gdy kraw dzie p ytek s  nasi kliwe przed spoinowaniem nale y zwil  je mokrym

dzlem (wod ).
Spoinowanie wykonuje si  rozprowadzaj c zapraw  do spoinowania (zapraw  fugow ) po
powierzchni ok adziny pac  gumow . Zapraw  nale y dok adnie wcisn  w przestrzenie mi dzy

ytkami ruchami prostopad ymi i uko nymi do kraw dzi p ytek. Nadmiar zaprawy zbiera si  z
powierzchni p ytek wilgotn  g bk . wie  zapraw  mo na dodatkowo wyg adzi  zaokr glonym
narz dziem i uzyska  wkl y kszta t spoiny. P askie spoiny otrzymuje si  poprzez przetarcie
zaprawy pac  z naklejon  g adk  g bk .
Je eli w pomieszczeniach wyst puje wysoka temperatura i niska wilgotno  powietrza nale y
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwil enie ich wilgotn  g bk .

Przed przyst pieniem do spoinowania zaleca si  sprawdzi  czy pigment spoiny nie brudzi
trwale powierzchni p ytek. Szczególnie dotyczy to p ytek nieszkliwionych i innych o powierzchni
porowatej.
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Dla podniesienia jako ci ok adziny i zwi kszenia odporno ci na czynniki zewn trzne po
stwardnieniu spoiny mog  by  powleczone specjalnymi preparatami impregnuj cymi.
Dobór preparatów powinien by  uzale niony od rodzaju pomieszcze  w których znajduj  si
ok adziny i stawianych im wymaganiom.
Impregnowane mog  by  tak e p ytki.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
Przed przyst pieniem do robót zwi zanych z wykonaniem posadzek i ok adzin z p ytek badaniom

powinny podlega  materia y, które b  wykorzystane do wykonania tych robót. 
Wszystkie materia y – p ytki, kompozycje klej ce, jak równie  materia y pomocnicze musz

spe nia  wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiada  parametrom
okre lonym w dokumentacji projektowej.
Ka da partia materia ów dostarczona na budow  musi posiada  certyfikat lub deklaracj
zgodno ci stwierdzaj ca zgodno  w asno ci technicznych z okre lonymi w normach i
aprobatach.
Badanie podk adu powinno by  wykonane bezpo rednio przed przyst pieniem do wykonywania
robót posadzkowych i ok adzinowych. Zakres czynno ci kontrolnych powinien obejmowa :
– sprawdzenie wizualne wygl du powierzchni podk adu pod wzgl dem wymaganej szorstko ci,

wyst powania ubytków i porowato ci, czysto ci i zawilgocenia,
– sprawdzenie równo ci podk adu, które przeprowadza si  przyk adaj c w dowolnych miejscach

i kierunkach 2-metrow at ,
– sprawdzenie spadków podk adu pod posadzki za pomoc  2-metrowej aty i poziomnicy;

pomiary równo ci i spadków nale y wykona  z dok adno ci  do 1 mm,
– sprawdzenie prawid owo ci wykonania w podk adzie szczelin dylatacyjnych i

przeciwskurczowych dokonuj c pomiarów szeroko ci i prostoliniowo ci,
– sprawdzenie wytrzyma ci podk adu metodami nieniszcz cymi.
Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.1. i 5.4.1.,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegaj  na sprawdzeniu zgodno ci wykonywania posadzek i ok adzin z
dokumentacj  projektow  i ST w zakresie kolejnych faz procesu roboczego. Prawid owo  ich
wykonania ma wp yw na prawid owo  dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczy
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubo ci kompozycji klej cej oraz innych
robót „zanikaj cych”.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny spe nienia wszystkich wymaga
dotycz cych wykonanych posadzek i ok adzin a w szczególno ci:
– zgodno ci z dokumentacj  projektow  i wprowadzonymi zmianami, które naniesiono w

dokumentacji powykonawczej,
– jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,
– prawid owo ci przygotowania pod y,
– jako ci (wygl du) powierzchni posadzek i ok adzin,
– prawid owo ci wykonania kraw dzi, naro y, styków z innymi materia ami oraz dylatacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mog  by  wyniki bada  dokonanych przed
przyst pieniem robót i w trakcie ich wykonywania.
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Zakres czynno ci kontrolnych dotycz cy pod óg i ok adzin cian z p ytek powinien obejmowa :
– sprawdzenie prawid owo ci u enia p ytek; u enie p ytek oraz ich barw  i odcie  nale y

sprawdza  wizualnie i porówna  z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem p ytek,
– sprawdzenie odchylenia powierzchni od p aszczyzny za pomoc aty kontrolnej d ugo ci 2 m

przyk adanej w ró nych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze wit pomi dzy at  a badan
powierzchnia nale y mierzy  z dok adno ci do 1 mm,

– sprawdzenie prostoliniowo ci spoin za pomoc  cienkiego drutu naci gni tego wzd  spoin
na ca ej ich d ugo ci (dla spoin pod ogowych i poziomych ok adzin cian) oraz pionu (dla spoin
pionowych ok adzin cian) i dokonanie pomiaru odchyle  z dok adno ci  do 1 mm,

– sprawdzenie zwi zania p ytek z podk adem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym m otkiem
(lub innym podobnym narz dziem); charakterystyczny g uchy d wi k jest dowodem nie
zwi zania p ytek z podk adem,

– sprawdzenie szeroko ci spoin i ich wype nienia za pomoc  ogl dzin zewn trznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielko ci 1 m2 nale y zmierzy  szeroko  spoin suwmiark
z dok adno ci  do 0,5 mm,

– grubo  warstwy kompozycji klej cej pod p ytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót
lub grubo  okre lona na podstawie zu ycia kompozycji klej cej).
Wyniki kontroli powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 6.5.2. niniejszego

opracowania i opisane w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (zamawiaj cego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz ce posadzek i ok adzin z p ytek
6.5.1.Prawid owo wykonana posadzka powinna spe nia  nast puj ce wymagania:
– ca a powierzchnia powinna mie  jednakow  barw  zgodn  z wzorcem (nie dotyczy posadzek

dla których ró norodno  barw jest zamierzona),
– ca a powierzchnia pod p ytkami powinna by  wype niona klejem (warunek w ciwej

przyczepno ) tj. przy lekkim opukiwaniu p ytki nie powinny wydawa  g uchego odg osu,
– grubo  warstwy klej cej powinna by  zgodna z dokumentacj  lub instrukcj  producenta,
– dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od p aszczyzny poziomej (mierzone at

ugo ci 2 m) nie powinno by  wi ksze ni  3 mm na d ugo ci aty i nie wi ksze ni  5 mm na
ca ej d ugo ci lub szeroko ci posadzki,

– spoiny na ca ej d ugo ci i szeroko ci musz  by  wype nione zapraw  do spoinowania,
– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi  wi cej ni  2 mm na

ugo ci 1 m i 3 mm na ca ej d ugo ci lub szeroko ci posadzki dla p ytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla p ytek gatunku drugiego i trzeciego,

– szczeliny dylatacyjne powinny by  wype nione ca kowicie materia em wskazanym w projekcie,
– listwy dylatacyjne powinny by  osadzone zgodnie z dokumentacj  i instrukcj  producenta.

6.5.2.Prawid owo wykonana ok adzina powinna spe nia  nast puj ce wymagania:
– ca a powierzchnia ok adziny powinna mie  jednakow  barw  zgodn  z wzorcem (nie dotyczy

ok adzin dla których ró norodno  barw jest zamierzona),
– ca a powierzchnia pod p ytkami powinna by  wype niona klejem (warunek w ciwej

przyczepno ci) tj. przy lekkim opukiwaniu p ytki nie powinny wydawa  g uchego odg osu,
– grubo  warstwy klej cej powinna by  zgodna z dokumentacj  lub instrukcj  producenta,
– dopuszczalne odchylenie kraw dzi od kierunku poziomego i pionowego nie powinno

przekracza  2 mm na d ugo ci 2 m,
– odchylenie powierzchni od p aszczyzny pionowej nie powinno przekracza  2 mm na d ugo ci

2 m,
– spoiny na ca ej d ugo ci i szeroko ci powinny by  wype nione mas  do spoinowania
– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi  wi cej ni  2 mm na

ugo ci 1 m i 3 mm na d ugo ci ca ej ok adziny,
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– elementy wyko czeniowe ok adzin powinny by  osadzone zgodnie z dokumentacj  i
instrukcj  producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegó owe zasady obmiarowania
Powierzchnie posadzek i ok adzin z p ytek oblicza si  w m2  na podstawie dokumentacji
projektowej przyjmuj c wymiary w wietle cian w stanie surowym. Z obliczonej powierzchni
odlicza si  powierzchni  s upów, pilastrów, fundamentów i innych elementów wi ksze od 0,25 m
2.
W przypadku rozbie no ci pomi dzy dokumentacj  a stanem faktycznym powierzchnie oblicza
si  wed ug stanu faktycznego.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,

  pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Przy robotach zwi zanych z wykonywaniem posadzek i ok adzin elementem ulegaj cym zakryciu

 pod a. Odbiór pod  musi by  dokonany przed rozpocz ciem robót posadzkowych i
ok adzinowych. 

W trakcie odbioru nale y przeprowadzi  badania wymienione w pkt. 6.2. niniejszego
opracowania. Wyniki bada  nale y porówna  z wymaganiami dotycz cymi pod y i okre lonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla ok adzin.

Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na uzna  pod a za wykonane
prawid owo tj. zgodnie z dokumentacj  i ST i zezwoli  do przyst pienia do robót posadzkowych i
ok adzinowych.

Je eli chocia  jeden wynik badania daje wynik negatywny pod e nie powinno by  odebrane.
Wykonawca zobowi zany jest do dokonania naprawy pod a poprzez np. szlifowanie lub

szpachlowanie i ponowne zg oszenie do odbioru. W sytuacji gdy naprawa jest niemo liwa
(szczególnie w przypadku zani onej wytrzyma ci) pod e musi by  skute i wykonane
ponownie.

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu (pod y)
oraz materia ów nale y zapisa  w dzienniku budowy lub protokóle podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego
robót dokonuje si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych wed ug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuni cie przed odbiorem ko cowym.
Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika
budowy.
Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót je eli
umowa tak  form  przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)
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Odbiór ostateczny stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonanie robót w odniesieniu do
zakresu (ilo ci), jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .
Odbiór ostateczny dokonuje komisja powo ana przez zamawiaj cego na podstawie
przed onych dokumentów, wyników bada  i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia alno ci powinna okre la  umowa.
Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:
– projekt budowlany,
– projekty wykonawcze, 
– dokumentacj  powykonawcz ,
– szczegó owe specyfikacje techniczne,
– dziennik budowy z zapisami dotycz cymi toku prowadzonych robót,
– aprobaty techniczne, certyfikaty i deklaracje zgodno ci dla zastosowanych materia ów i

wyrobów,
– protokó y odbioru pod a,
– protokó y odbiorów cz ciowych,
– instrukcje producentów dotycz ce zastosowanych materia ów,
– wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  przed onymi dokumentami,
przeprowadzi  badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porówna  je z
wymaganiami i wielko ciami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokona  oceny wizualnej.

Roboty posadzkowe i ok adzinowe powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  i
pomiarów s  pozytywne i dostarczone przez wykonawc  dokument s  kompletne i prawid owe
pod wzgl dem merytorycznym.
Je eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny posadzka lub ok adzina nie powinna by
przyj ta. W takim przypadku nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za :
– je eli to mo liwe, nale y poprawi  posadzk  lub ok adzin  i przedstawi  j  ponownie do

odbioru,
– je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika i trwa ci posadzki

lub ok adziny, zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego z
jednoczesnym obni eniem warto ci wynagrodzenia w stosunku do ustale  umownych,

– w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest do
usuni cia wadliwie wykonanych posadzek lub ok adzin, wykona  je ponownie i powtórnie
zg osi  do odbioru.

W przypadku nie kompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu.
Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i
wykonawcy. Protokó  powinien zawiera :
– ustalenia podj te w trakcie prac komisji,
– ocen  wyników bada ,
– wykaz wad i usterek ze wska nikiem mo liwo ci ich usuni cia,
– stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania posadzek i ok adzin z p ytek z

zamówieniem.
Protokó  odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy
zamawiaj cym a wykonawc .

8.5. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza si  po up ywie okresu gwarancji, którego d ugo  jest
okre lona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i ok adzin po

ytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad.
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej posadzek i ok adzin z
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uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót.
Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi  wykonawcy wszystkie
zauwa one wady w wykonanych posadzkach i ok adzinach z p ytek.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZ CYCH

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy rozliczenia robót podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,  pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci
Rozliczenie robót posadzkowych i ok adzinowych mo e by  dokonane jednorazowo po

wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie,
po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. 
Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót posadzkowych i
ok adzinowych stanowi warto  tych robót obliczona na podstawie:
– okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót

zaakceptowanych przez zamawiaj cego lub
– ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót posadzkowych i ok adzinowych lub kwoty rycza towe
uwzgl dniaj :
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,
– obs ug  sprz tu,
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa  przestawnych umo liwiaj cych

wykonanie robót na wysoko ci do 4 m, 
– ocen  i przygotowanie pod a wraz z ewentualnym jego zagruntowaniem b

zastosowaniem odpowiednich rodków zwi kszaj cych przyczepno , zgodnie z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegó owej specyfikacji technicznej,

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i ok adzin, 

– osiatkowanie bruzd i miejsc nara onych na p kni cia,
– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powsta ych w czasie robót

posadzkowych i ok adzinowych,
– usuni cie zabezpiecze  stolarki i innych elementów oraz ewentualnych zanieczyszcze  na

elementach nie ok adanych p ytkami,
– uporz dkowanie miejsca wykonywania robót,
– usuni cie pozosta ci, resztek i odpadów materia ów w sposób podany w szczegó owej

specyfikacji technicznej,
– likwidacj  stanowiska roboczego,
– wykonanie bada  i pomiarów kontrolnych standardowych,
– koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
W kwotach rycza towych uj te s  równie  koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa
niezb dnych do wykonania robót pokrywczych na wysoko ci ponad 4 m od poziomu ich
ustawienia.
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Rozliczenie robót ok adzinowych wed ug uzgodnionych cen jednostkowych mo e by wariantowe:
Ceny jednostkowe robót obejmuj  równie  koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa  oraz
koszty pomostów i barier zabezpieczaj cych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-EN 14411:2005

ytki i p yty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
2. PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-EN ISO 10545-1:1999

ytki i p yty ceramiczne – Pobieranie próbek i warunki odbioru.
4. PN-EN ISO 10545-2:1999

ytki i p yty ceramiczne – Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jako ci powierzchni.
5. PN-EN ISO 10545-3:1999

ytki i p yty ceramiczne – Oznaczanie nasi kliwo ci wodnej, porowato ci otwartej, g sto ci
wzgl dnej pozornej oraz g sto ci ca kowitej.
6. PN-EN ISO 10545-4:1999

ytki i p yty ceramiczne – Oznaczanie wytrzyma ci na zginanie i si y ami cej.
7. PN-EN ISO 10545-5:1999

ytki i p yty ceramiczne – Oznaczanie odporno ci na uderzenia metod  pomiaru wspó czynnika
odbicia.
8. PN-EN ISO 10545-6:1999

ytki i p yty ceramiczne – Oznaczanie odporno ci na wg bne cieranie p ytek nieszkliwionych.
9. PN-EN ISO 10545-7:2000

ytki i p yty ceramiczne – Oznaczanie odporno ci na cieranie powierzchni p ytek szkliwionych.
10. PN-EN ISO 10545-8:1998

ytki i p yty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej rozszerzalno ci liniowej.
11. PN-EN ISO 10545-9:1998

ytki i p yty ceramiczne – Oznaczanie odporno ci na szok termiczny.
12. PN-EN ISO 10545-10:1999

ytki i p yty ceramiczne – Oznaczanie rozszerzalno ci wodnej.
13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003
jw.
14. PN-EN ISO 10545-11:1998

ytki i p yty ceramiczne – Oznaczanie odporno ci na p kni cia w oskowate p ytek szkliwionych.
15. PN-EN ISO 10545-12:1999

ytki i p yty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporno ci.
16. PN-EN ISO 10545-13:1999

ytki i p yty ceramiczne – Oznaczanie odporno ci chemicznej.
17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003
jw.
18. PN-EN ISO 10545-14:1999

ytki i p yty ceramiczne – Oznaczanie odporno ci na plamienie.
19. PN-EN ISO 10545-15:1999

ytki i p yty ceramiczne – Oznaczanie uwalniania o owiu i kadmu z p ytek szkliwionych.
20. PN-EN ISO 10545-16:2001
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ytki i p yty ceramiczne – Oznaczanie ma ych ró nic barwy.
21. PN-EN 101:1994

ytki i p yty ceramiczne – Oznaczanie twardo ci powierzchni wg skali Mohsa.
22. PN-EN 12004:2002
Kleje do p ytek – Definicje i wymagania techniczne.
23. PN-EN 12004:2002/A1:2003
jw.
24. PN-EN 12002:2005 
Kleje do p ytek – Oznaczanie odkszta cenia poprzecznego cementowych klejów i zapraw do
spoinowania.
25. PN-EN 12808-1:2000
Kleje i zaprawy do spoinowania p ytek – Oznaczanie odporno ci chemicznej zapraw na bazie
ywic reaktywnych.

26. PN-EN 1015-2:2000
Metody bada  zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do bada .
27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u)
jw.
28. PN-EN 1015-3:2000
Metody bada  zapraw do murów – Okre lenie konsystencji wie ej zaprawy (za pomoc  stolika
rozp ywu).
29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005
jw.
30. PN-EN 1015-4:2000
Metody bada  zapraw do murów – Okre lenie konsystencji wie ej zaprawy (za pomoc
penetrometru).
31. PN-EN 1015-12:2002
Metody bada  zapraw do murów – Cz  12: Okre lenie przyczepno ci do pod a
stwardnia ych zapraw na obrzutk  i do tynkowania.
32. PN-EN 1015-19:2000
Metody bada  zapraw do murów – Okre lenie wspó czynnika przenoszenia pary wodnej w
stwardnia ych zaprawach na obrzutk  i do tynkowania.
33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005
jw.
34. PN-EN 197-1:2002
Cement – Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego

ytku.
35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005
jw.
36. PN-EN 197-2:2002
Cement – Cz  2: Ocena zgodno ci.
37. PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane – Cz  1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno ci.
38. PN-EN 459-2:2003
Wapno budowlane – Cz  2: Metody bada .
39. PN-EN 459-3:2003
Wapno budowlane – Cz  3: Ocena zgodno ci.
40. PN-EN 1008-1:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci wody
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zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
41. PN-EN 934-6:2002
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Cz  6: Pobieranie próbek, kontrola zgodno ci i
ocena zgodno ci.
42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006
jw.
43. PN-B-30041:1997
Spoiwa gipsowe – Gips budowlany.
44. PN-B-30042:1997
Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
45. PN-B-30042:1997/Az1:2006
jw.
46. PN-92/B-01302
Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia.
47. PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy.
48. PN-EN 13139:2003/AC:2004
jw.
49. PN-EN 13813:2003
Podk ady pod ogowe oraz materia y do ich wykonania – Materia y – W ciwo ci i wymagania.

10.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.

881).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr

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

1118 z pó n. zmianami).

10.3. Rozporz dzenia
– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego

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

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi
zmianami).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pó n. zmianami).
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10.4. Inne dokumenty i instrukcje
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania ogólne Kod

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

– 1990 rok.
– Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych, cz  B zeszyt 5 Ok adziny i

wyk adziny z p ytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok.
– Instrukcja uk adania p ytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok.
– Atlas Budowlany, miesi cznik wydanie specjalne 1998 rok

137



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja zosta a sporz dzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
1

9.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

ROBOTY MALARSKIE
(Kod CPV 45442100-8)
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SPIS TRE CI

1. CZ  OGÓLNA 
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW 
3. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU 
5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I

PRAC TOWARZYSZ CYCH 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Najwa niejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegó owa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jako ci

139



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja zosta a sporz dzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
3

1. CZ  OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj cego
.......................................................................................................

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót malarskich realizowanych wewn trz i na zewn trz obiektów
budowlanych nie nara onych na agresj  chemiczn . Specyfikacja techniczna (ST) nie
dotyczy wykonywania zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów
budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstaw  opracowania szczegó owej specyfikacji
technicznej (SST) stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.
Odst pstwa od wymaga  podanych w niniejszej specyfikacji mog  mie  miejsce tylko w
przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewno , e
podstawowe wymagania b  spe nione przy zastosowaniu metod wykonania
wynikaj cych z do wiadczenia oraz uznanych regu  i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzgl dnieniu przepisów bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania malowania wewn trznego (wewn trz pomieszcze ) i
zewn trznego (wystawionego na bezpo rednie dzia anie czynników atmosferycznych)
obiektów budowlanych nie nara onych na agresj  chemiczn  i obejmuje wykonanie
nast puj cych czynno ci:
– przygotowanie pod a (wg pkt. 5.3.),
– wykonanie pow ok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji jest okre lenie wymaga  odno nie w ciwo ci materia ów
wykorzystywanych do robót malarskich, wymaga  i sposobów oceny pod y, wymaga
dotycz cych wykonania pow ok malarskich wewn trznych i zewn trznych powierzchni
obiektów oraz ich odbiorów.

Specyfikacja nie obejmuje wymaga  dotycz cych zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektów budowlanych oraz pow ok malarskich wykonywanych wed ug
metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.5. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre leniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a
tak e zdefiniowanymi poni ej:
Pod e malarskie  – surowa, zagruntowana lub wyg adzona (np. szpachlówk )
powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, p yt drewnopodobnych, itp.), na której

dzie wykonywana pow oka malarska.
Pow oka malarska  – stwardnia a warstwa farby, lakieru lub emalii na ona i
rozprowadzona na pod u, decyduj ca o w ciwo ciach u ytkowych i walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba  – p ynna lub pó ynna zawiesina b  mieszanina bardzo rozdrobnionych cia
sta ych (np. pigmentu – barwnika i ró nych wype niaczy) w roztworze spoiwa.
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Lakier  – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. ywic, olejów, poliestrów), który
tworzy pow ok  transparentn  po pokryciu nim powierzchni i wyschni ciu.
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygaj cy w szklist  pow ok .
Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna b  barwi ca, która nadaje kolor
farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna – zawiesina pigmentów i wype niaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem rodków pomocniczych.
Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach ywicznych  – zawiesina pigmentów i
obci ników w spoiwie ywicznym, rozcie czanym rozpuszczalnikami organicznymi (np.
benzyn  lakow , terpentyn  itp.).
Farba i emalie na spoiwach ywicznych rozcie czalne wod  – zawiesina pigmentów
i obci ników w spoiwie ywicznym, rozcie czalne wod .
Farba na spoiwach mineralnych  – mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna,
cementu, szk a wodnego itp.), pigmentów, wype niaczy oraz rodków pomocniczych i
modyfikuj cych, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wod  lub
w postaci ciek ej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba na spoiwach mineralno-organicznych  – mieszanina spoiw mineralnych i
organicznych (np. dyspersji wodnej ywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.),
pigmentów, wype niaczy oraz rodków pomocniczych; produkowana w postaci suchych
mieszanek lub past do zarobienia wod .

1.6. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z
dokumentacj  projektow , specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotycz ce robót podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robót malarskich
Roboty malarskie nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz
podstawy prawne sporz dzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt. 1.6.
Dokumentacja powinna w szczególno ci zawiera :
– kolorystyk , wzornictwo i lokalizacj  pow ok malarskich,
– warunki u ytkowania pow ok malarskich.

141



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja zosta a sporz dzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
5

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania

podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materia ów
Wszystkie materia y do wykonania robót malarskich powinny odpowiada  wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materia y do malowania wn trz obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni wewn trz obiektów mo na stosowa :
 farby dyspersyjne odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
 farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

 emalie olejno- ywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

 farby na spoiwach:
– ywicznych rozpuszczalnikowych innych ni  olejne i ftalowe,
– ywicznych rozcie czalnych wod ,
– mineralnych bez lub z dodatkami modyfikuj cymi w postaci ciek ej lub suchych

mieszanek do zarobienia wod ,
– mineralno-organicznych jedno- lub kilkusk adnikowe do rozcie czania wod ,

które powinny odpowiada  wymaganiom aprobat technicznych,
 lakiery wodorozcie czalne odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
 lakiery na spoiwach ywicznych rozpuszczalnikowych innych ni  olejne i ftalowe, które

powinny odpowiada  wymaganiom aprobat technicznych,
rodki gruntuj ce, które powinny odpowiada  wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materia y do malowania zewn trznych powierzchni obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni zewn trznych obiektów mo na stosowa :
 farby dyspersyjne odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
 farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe
odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-C-81901:2002,

 emalie olejno- ywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

 farby na spoiwach:
– rozpuszczalnikowych ywicznych innych ni  olejne i ftalowe,
– mineralnych z dodatkami modyfikuj cymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia

wod ,
– mineralno-organicznych jedno- lub kilkusk adnikowe do rozcie czania wod ,

które powinny odpowiada  wymaganiom normy PN-91/B-10102,
 farby i emalie na spoiwie ywicznym rozcie czalne wod , które powinny odpowiada

wymaganiom aprobat technicznych,
 farby na spoiwach mineralnych z dodatkami modyfikuj cymi w postaci ciek ej, które

powinny odpowiada  wymaganiom aprobat technicznych,
rodki gruntuj ce, które powinny odpowiada  wymaganiom aprobat technicznych.
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2.2.3. Materia y pomocnicze
Materia y pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
– rozcie czalniki, w tym: woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus

denaturowany, inne rozcie czalniki przygotowane fabrycznie,
– rodki do odt uszczania, mycia i usuwania zanieczyszcze  pod a,
– rodki do likwidacji zacieków i wykwitów,
– kity i masy szpachlowe do naprawy pod a.

Wszystkie ww. materia y musz  mie  w asno ci techniczne okre lone przez
producenta lub odpowiadaj ce wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych b
PN.

2.2.4. Woda
Do przygotowania farb zarabianych wod  nale y stosowa  wod  odpowiadaj
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja
pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.
Bez bada  laboratoryjnych mo e by  stosowana tylko wodoci gowa woda pitna.
Niedozwolone jest u ycie wód ciekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawieraj cych t uszcze organiczne, oleje i mu .

2.3. Warunki przyj cia na budow  materia ów i wyrobów do robót malarskich
Materia y i wyroby do robót malarskich mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj
nast puj ce warunki:
–  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej),
–  w ciwie opakowane, firmowo zamkni te (bez oznak naruszenia zamkni ) i

oznakowane (pe na nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

– spe niaj  wymagane w ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

– niebezpieczne wyroby malarskie i materia y pomocnicze, w zakresie wynikaj cym z
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U.
Nr 11, poz. 84 z pó n. zmianami), posiadaj  karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3
lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pó n. zmianami),

– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spe niaj  wymagania
podane w rozporz dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003 r. w sprawie
oznakowania opakowa  substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pó n. zmianami),

– spe niaj  wymagania wynikaj ce z ich terminu przydatno ci do u ycia (termin
zako czenia robót malarskich powinien si  ko czy  przed zako czeniem podanych
na opakowaniach terminów przydatno ci do stosowania odpowiednich wyrobów).
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do

dziennika budowy lub protoko em przyj cia materia ów.
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2.4. Warunki przechowywania materia ów i wyrobów do robót malarskich 
Materia y i wyroby do robót malarskich powinny by  przechowywane i magazynowane
zgodnie z instrukcj  producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów
odniesienia tj. norm b  aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materia ów i wyrobów opakowanych
powinno by  kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarzni ciem i przed dzia aniem promieni s onecznych.

Wyroby malarskie konfekcjonowane powinny by  przechowywane w oryginalnych,
zamkni tych opakowaniach w temperaturze powy ej +5°C a poni ej +35°C. Wyroby
pakowane w worki powinny by  uk adane na paletach lub drewnianej wentylowanej
pod odze, w ilo ci warstw nie wi kszej ni  10. 

Je eli nie ma mo liwo ci poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wod  nale y
przechowywa  w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywa  wody w opakowaniach po rodkach chemicznych lub w takich, w których
wcze niej przetrzymywano materia y mog ce zmieni  sk ad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprz t i narz dzia do wykonywania robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich nale y stosowa :
– szczotki o sztywnym w osiu lub druciane do czyszczenia pod a,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– dzle i wa ki,
– mieszad a nap dzane wiertark  elektryczn  oraz pojemniki do przygotowania

kompozycji sk adników farb,
– agregaty malarskie ze spr arkami,
– drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i sk adowanie materia ów
Transport materia ów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych
urz dze  i rodków transportu. W czasie transportu nale y zabezpieczy  przewo one
materia y w sposób wykluczaj cy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowa . W
przypadku du ych ilo ci materia ów zalecane jest przewo enie ich na paletach i u ycie
do za adunku oraz roz adunku urz dze  mechanicznych.

Do transportu farb i innych materia ów w postaci suchych mieszanek, w
opakowaniach papierowych zaleca si  u ywa  samochodów zamkni tych. Do przewozu
farb w innych opakowaniach mo na wykorzystywa  samochody pokryte plandekami lub
zamkni te.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst pienia do robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich mo na przyst pi  po ca kowitym zako czeniu
poprzedzaj cych robót budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli pod y pod
malowanie a tak e kontroli materia ów.
Wewn trz budynku pierwsze malowanie cian i sufitów mo na wykonywa  po:

ca kowitym uko czeniu robót instalacyjnych, tj. wodoci gowych, kanalizacyjnych,
centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyj tkiem za enia urz dze
sanitarnych (bia y monta ) oraz armatury o wietleniowej (gniazdka, wy czniki itp.),
wykonaniu pod y pod wyk adziny pod ogowe,

eniu pod óg drewnianych, tzw. bia ych,
ca kowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem okien itp.,
je li stolarka nie zosta a wyko czona fabrycznie.

Drugie malowanie mo na wykonywa  po:
wykonaniu tzw. bia ego monta u,

eniu posadzek (z wyj tkiem wyk adzin dywanowych i wyk adzin z tworzyw
sztucznych) z przybiciem listew przy ciennych i coko ów,
oszkleniu okien, je li nie by o to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotycz ce pod y pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z ceg y lub z kamienia
Mury ceglane i kamienne pod wzgl dem dok adno ci wykonania powinny odpowiada
wymaganiom podanym w szczegó owej specyfikacji technicznej dla robót murowych.
Spoiny muru powinny by  ca kowicie wype nione zapraw , równo z licem muru. Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny by  uzupe nione.
Powierzchnia muru powinna by  oczyszczona z zaschni tych grudek zaprawy,
wystaj cych poza jej obszar oraz resztek starej pow oki malarskiej.
Mur powinien by  suchy czyli jego wilgotno , w zale no ci od rodzaju farby, któr
wykonywana b dzie pow oka malarska, nie mo e by  wi ksza od podanej w tablicy 1.

Tablica 1. Najwi ksza dopuszczalna wilgotno  pod y mineralnych
przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby

Najwi ksza
wilgotno
pod a, 
w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach ywicznych rozcie czalnych
wod

4

2 Farby na spoiwach ywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
modyfikuj cymi w postaci suchych mieszanek
rozcie czalnych wod  lub w postaci ciek ej

6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna by  odkurzona i odt uszczona.
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5.3.2. Beton
Powierzchnia powinna by  oczyszczona z odstaj cych grudek zwi zanego betonu.
Wystaj ce lub widoczne elementy metalowe powinny by  usuni te lub zabezpieczone
farb  antykorozyjn . Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny by  naprawione
zapraw  cementow  lub specjalnymi mieszankami, na które wydano aprobaty
techniczne.

Wilgotno  pod a betonowego, w zale no ci od rodzaju farby, któr  wykonywana
dzie pow oka malarska, nie mo e przekracza  warto ci podanych w tablicy 1.

Powierzchnia betonu powinna by  odkurzona i odt uszczona.

5.3.3. Tynki zwyk e
1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiada  wymaganiom okre lonym w

szczegó owej specyfikacji technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia
tynków powinny by  usuni te przez wype nienie odpowiedni  zapraw  i zatarte
do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna by  pozbawiona
zanieczyszcze  (np. kurzu, rdzy, t uszczu, wykwitów solnych). 

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny by  oczyszczone ze starej farby i
wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wod . Po umyciu powierzchnia
tynków nie powinna wykazywa ladów starej farby ani py u po starej pow oce
malarskiej. Uszkodzenia tynków nale y naprawi  odpowiedni  zapraw , zalecan
przez producenta wyrobów malarskich.

3) Wilgotno  powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna
przekracza  warto ci podanych w tablicy 1.

4) Wystaj ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spe nia  takie same wymagania jak tynki zwyk e.

5.3.5. Pod a z drewna, materia ów drewnopochodnych powinny by  niezmursza e o
wilgotno ci nie wi kszej ni  12%, bez zepsutych lub wypadaj cych s ków i
zacieków ywicznych. Powierzchnia powinna by  odkurzona i oczyszczona z plam
uszczu, ywicy, starej farby i innych zanieczyszcze . Ewentualne uszkodzenia

powinny by  naprawione szpachlówk , na któr  wydano aprobat  techniczn .

5.3.6. Pod a z p yt gipsowo-kartonowych powinny by  odkurzone, bez plam t uszczu i
oczyszczone ze starej farby. Wkr ty mocuj ce oraz styki p yt powinny by
zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty p yt powinny by  naprawione mas
szpachlow , na któr  wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Pod a z p yt w óknisto-mineralnych powinny mie  wilgotno  nie wi ksz  ni  4%
oraz powierzchni  dok adnie odkurzon , bez plam t uszczu, wykwitów, rdzy i innych
zanieczyszcze . Wkr ty mocuj ce nie powinny wystawa  poza lico p yty, a ich

ówki powinny by  zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8. Elementy metalowe przed malowaniem powinny by  oczyszczone ze zgorzeliny,
rdzy, pozosta ci zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odt uszczone.
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5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny by  prowadzone:
– przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót

malarskich zewn trznych),
– w temperaturze nie ni szej ni  +5°C, z dodatkowym zastrze eniem, e w ci gu doby

nie nast pi spadek temperatury poni ej 0°C,
– w temperaturze nie wy szej ni  25°C, z dodatkowym zastrze eniem, by temperatura

pod a nie przewy szy a 20°C (np. w miejscach bardzo nas onecznionych).
W przypadku wyst pienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie

wie o pomalowane (nie wyschni te) nale y os oni .
Roboty malarskie mo na rozpocz , je eli wilgotno  pod y przewidzianych pod

malowanie nie przekracza odpowiednich warto ci podanych w pkt. 5.3.
Prace malarskie na elementach metalowych mo na prowadzi  przy wilgotno ci

wzgl dnej powietrza nie wi kszej ni  80%.
Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkni tych nale y zapewni

odpowiedni  wentylacj .
Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi nale y

prowadzi  z daleka od otwartych róde  ognia, narz dzi oraz silników powoduj cych
iskrzenie i mog cych by ród em po aru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mog  ulec uszkodzeniu lub
zanieczyszczeniu, nale y zabezpieczy  i os oni  przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewn trznych
Roboty malarskie na zewn trz obiektów budowlanych mo na rozpocz , kiedy pod a
spe niaj  wymagania podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania
okre lone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nale y prowadzi  zgodnie z instrukcj  producenta farby, która powinna
zawiera :

 informacje o ewentualnym rodku gruntuj cym i o przypadkach, kiedy nale y go
stosowa ,

 sposób przygotowania farby do malowania,
 sposób nak adania farby, w tym informacje o narz dziach (np. p dzle, wa ki, agregaty

malarskie),
 krotno  nak adania farby oraz jej zu ycie na 1 m2,
 czas mi dzy nak adaniem kolejnych warstw,
 zalecenia odno nie mycia narz dzi,
 zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewn trznych
Wewn trzne roboty malarskie mo na rozpocz , kiedy pod a spe niaj  wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania okre lone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie nale y prowadzi  zgodnie z instrukcj  producenta farb, zawieraj
informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotycz ce pow ok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do pow ok z farb dyspersyjnych
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Pow oki z farb dyspersyjnych powinny by :
a) niezmywalne przy stosowaniu rodków myj cych i dezynfekuj cych, odporne na

tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgacj ,
b) aksamitno-matowe lub posiada  nieznaczny po ysk,
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i

dokumentacj  projektow ,
d) bez uszkodze , prze witów pod a, ladów p dzla,
e) bez z uszcze , odstawania od pod a oraz widocznych cze  i poprawek,
f) bez grudek pigmentów i wype niaczy ulegaj cych rozcieraniu.

Dopuszcza si  chropowato  pow oki odpowiadaj  rodzajowi faktury pokrywanego
pod a. 

5.5.2. Wymagania w stosunku do pow ok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach
ywicznych oraz farb na spoiwach ywicznych rozcie czalnych wod

Pow oki te powinny by :
a) odporne na zmywanie wod  ze rodkiem myj cym, tarcie na sucho i na

szorowanie,
b) bez uszkodze , smug, plam, prze witów i ladów p dzla,
c) zgodne ze wzorcem producenta i dokumentacj  projektow  w zakresie barwy i

po ysku.
Dopuszcza si  chropowato  pow oki odpowiadaj  rodzajowi faktury pokrywanego

pod a. 
Przy jednowarstwowej pow oce malarskiej dopuszczalne s  nieznaczne miejscowe

prze wity pod a.
Nie dopuszcza si  w tego rodzaju pow okach:

a) sp ka ,
b) uszczenia si  pow ok,
c) odstawania pow ok od pod a.

5.5.3. Wymagania w stosunku do pow ok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami
modyfikuj cymi lub bez, w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach
mineralno-organicznych

Pow oki z farb mineralnych powinny:
a) równomiernie pokrywa  pod a, bez prze witów, plam i odprysków,
b) nie ciera  si  i nie obsypywa  przy potarciu mi kk  tkanin  bawe nian ,
c) nie mie ladów p dzla,
d) w zakresie barwy i po ysku by  zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacj

projektow ,
e) by  odporne na zmywanie wod  (za wyj tkiem farb wapiennych i cementowych

bez dodatków modyfikuj cych),
f) nie mie  przykrego zapachu.

Dopuszcza si  w tego rodzaju pow okach:
a) na pow okach wykonanych na elewacjach niejednolity odcie  barwy pow oki w

miejscach napraw tynku po hakach rusztowa , o powierzchni ka dego z nich nie
przekraczaj cej 20 cm2,

b) chropowato  pow oki odpowiadaj  rodzajowi faktury pokrywanego pod a,
c) odchylenia do 2 mm na 1 m oraz do 3 mm na ca ej d ugo ci na liniach styku
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odmiennych barw,
d) lady p dzla na pow okach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania w stosunku do pow ok z lakierów na spoiwach ywicznych
wodorozcie czalnych i rozpuszczalnikowych

Pow oki z lakierów powinny:
a) mie  jednolity w odcieniu i po ysku wygl d, zgodny z wzorcem producenta i

dokumentacj  projektow ,
b) nie mie ladów p dzla, smug, plam, zacieków, uszkodze , p cherzy i zmarszcze ,
c) dobrze przylega  do pod a,
d) mie  odporno  na zarysowania i wycieranie,
e) mie  odporno  na zmywanie wod  ze rodkiem myj cym.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót malarskich
Przed przyst pieniem do robót malarskich nale y przeprowadzi  badanie pod y oraz
materia ów, które b  wykorzystywane do wykonywania robót.

6.2.1. Badania pod y pod malowanie
Badanie pod a pod malowanie, w zale no ci od jego rodzaju, nale y wykonywa  w
nast puj cych terminach:

dla pod a betonowego nie wcze niej ni  po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
dla pozosta ych pod y, po otrzymaniu protoko u z ich przyj cia.
Badanie pod a powinno by  przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu

wszystkich elementów przeznaczonych do malowania.
Kontrol  powinny by  obj te w przypadku:
 murów ceglanych i kamiennych – zgodno  wykonania z projektem budowlanym,

dok adno  wykonania zgodnie ze szczegó ow  specyfikacj  techniczn  robót
murowych, wype nienie spoin, wykonanie napraw i uzupe nie , czysto  powierzchni,
wilgotno  muru,

 pod y betonowych – dok adno  i zgodno  wykonania z projektem budowlanym
oraz szczegó ow  specyfikacj  techniczn  robót betonowych, czysto  powierzchni,
wykonanie napraw i uzupe nie , wilgotno  pod a, zabezpieczenie elementów
metalowych,

 tynków zwyk ych i pocienionych – zgodno  z projektem, równo  i wygl d
powierzchni z uwzgl dnieniem wymaga  okre lonych w szczegó owej specyfikacji
technicznej robót tynkowych, czysto  powierzchni, wykonanie napraw i uzupe nie ,
zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotno  tynku,
pod y z drewna – wilgotno , stan pod a, wygl d i czysto  powierzchni,
wykonanie napraw i uzupe nie ,

yt gipsowo-kartonowych i w óknisto-mineralnych – wilgotno , wygl d i czysto
powierzchni, wykonanie napraw i uzupe nie , wyko czenie styków oraz
zabezpieczenie wkr tów,
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elementów metalowych – czysto  powierzchni.
Dok adno  wykonania murów nale y bada  metodami opisanymi w szczegó owej

specyfikacji technicznej robót murowych.
Równo  powierzchni tynków nale y sprawdza  metodami podanymi w szczegó owej

specyfikacji technicznej robót tynkowych.
Wygl d powierzchni pod y nale y ocenia  wizualnie, z odleg ci oko o 1 m, w

rozproszonym wietle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie powierzchni (z wyj tkiem powierzchni metalowych) nale y ocenia  przez

przetarcie powierzchni such , czyst  r . W przypadku powierzchni metalowych do
przetarcia nale y u ywa  czystej szmatki.

Wilgotno  pod y nale y ocenia  przy u yciu odpowiednich przyrz dów. W
przypadku w tpliwo ci nale y pobra  próbk  pod a i okre li  wilgotno  metod
suszarkowo-wagow .

Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.,
odnotowane w formie protoko u kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materia ów
Farby i rodki gruntuj ce u yte do malowania powinny odpowiada  normom
wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.
Bezpo rednio przed u yciem nale y sprawdzi :
– czy dostawca dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów u ywanych w robotach
malarskich,

– terminy przydatno ci do u ycia podane na opakowaniach,
– wygl d zewn trzny farby w ka dym opakowaniu.

Ocen  wygl du zewn trznego nale y przeprowadza  wizualnie. Farba powinna
stanowi  jednorodn  w kolorze i konsystencji mieszanin .
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których wida :
a) w przypadku farb ciek ych:

skoagulowane spoiwo,
nieroztarte pigmenty,
grudki wype niaczy (z wyj tkiem niektórych farb strukturalnych),
ko uch,
lady ple ni,

trwa y, nie daj cy si  wymiesza  osad,
nadmierne, utrzymuj ce si  spienienie,
obce wtr cenia,
zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
lady ple ni,

zbrylenie,
obce wtr cenia,
zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegaj  na sprawdzaniu zgodno ci wykonywanych robót
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malarskich z dokumentacj  projektow , wymaganiami niniejszej specyfikacji i
instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególno ci powinny dotyczy
sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania pod y i
nak adania pow ok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y
wszystkie wymagania dotycz ce wykonanych robót malarskich, w szczególno ci w
zakresie:
– zgodno ci z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,
– prawid owo ci przygotowania pod y,
– jako ci pow ok malarskich.

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada
dokonanych przed przyst pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w
dzienniku budowy dotycz ce wykonanych robót.

Badania pow ok przy ich odbiorze nale y przeprowadza  nie wcze niej ni  po 14
dniach od zako czenia ich wykonywania.

Badania techniczne nale y przeprowadza  w temperaturze powietrza co najmniej
+5°C i przy wilgotno ci wzgl dnej powietrza nie przekraczaj cej 65%.
Ocena jako ci pow ok malarskich obejmuje:

sprawdzenie wygl du zewn trznego,
sprawdzenie zgodno ci barwy i po ysku,
sprawdzenie odporno ci na wycieranie,
sprawdzenie przyczepno ci pow oki,
sprawdzenie odporno ci na zmywanie.

Metody przeprowadzania bada  pow ok malarskich w czasie odbioru robót:
a) sprawdzenie wygl du zewn trznego – wizualnie, okiem nieuzbrojonym w wietle

rozproszonym z odleg ci oko o 0,5 m,
b) sprawdzenie zgodno ci barwy i po ysku – przez porównanie w wietle

rozproszonym barwy i po ysku wyschni tej pow oki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie odporno ci pow oki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne

pocieranie jej powierzchni we nian  lub bawe nian  szmatk  w kolorze
kontrastowym do pow oki. Pow ok  nale y uzna  za odporn  na wycieranie, je eli
na szmatce nie wyst pi y lady farby,

d) sprawdzenie przyczepno ci pow oki:
na pod ach mineralnych i mineralno-w óknistych – przez wykonanie
skalpelem siatki naci  prostopad ych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w
ka  stron  a nast pnie przetarciu p dzlem naci tej pow oki;
przyczepno  pow oki nale y uzna  za dobr , je eli aden z kwadracików
nie wypadnie,
na pod ach drewnianych i metalowych – metod  opisan  w normie
PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporno ci na zmywanie – przez pi ciokrotne silne potarcie pow oki
mokr  namydlon  szczotk  z twardej szczeciny, a nast pnie dok adne sp ukanie
jej wod  za pomoc  mi kkiego p dzla; pow ok  nale y uzna  za odporn  na
zmywanie, je eli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz je eli
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po wyschni ciu ca a badana pow oka b dzie mia a jednakow  barw  i nie
powstan  prze wity pod a.

Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane
w dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora
(zamawiaj cego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegó owe zasady obmiaru robót malarskich
Powierzchni  malowania oblicza si  w metrach kwadratowych w rozwini ciu, wed ug
rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potr ca si  otworów i miejsc nie
malowanych o powierzchni ka dego z nich do 0,5 m2.
Dla cian i sufitów z profilami ci gnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów

urowych, grzejników i rur nale y stosowa  uproszczone metody obmiaru.
Dla cian i sufitów z profilami ci gnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony

sposób ich obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwi kszeniu uzyskanego
wyniku przez zastosowanie wspó czynników podanych w tablicy 2.

Tablica 2. Wspó czynniki przeliczeniowe dla powierzchni z ozdobami

Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdób 
do ca ej powierzchni ciany lub sufitu

Wspó czynni
k

a b c

01 do 10% 1,10

02 do 20% 1,20

03 do 40% 1,40

04 ponad 40% 2,00

Powierzchni  dwustronnie malowanych wbudowanych okien i drzwi (skrzyde  z
cie nicami wraz z wier wa kami) oblicza si  w metrach kwadratowych powierzchni w

wietle wyko czonych otworów (o cie y), stosuj c do uzyskanych wyników
wspó czynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Wspó czynniki przeliczeniowe dla stolarki okiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Wspó -
czynnik

a b c

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi
skrzyd ami i o cie nicami ( cznie z wier wa kami)

01 – bez szczeblin 1,30

02 – ze szczeblinami o powierzchni ka dej szyby do 0,05 m2 2,30

03 – ze szczeblinami o powierzchni ka dej szyby do 0,10 m2 1,90

04 – ze szczeblinami o powierzchni ka dej szyby do 0,20 m2 1,70
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05 – ze szczeblinami o powierzchni ka dej szyby ponad 0,20 m2 1,50

Okna i drzwi balkonowe z podwójnymi skrzyd ami 

06 – bez szczeblin 1,90

07 – ze szczeblinami o powierzchni ka dej szyby do 0,05 m2 4,00

08 – ze szczeblinami o powierzchni ka dej szyby do 0,10 m2 3,20

09 – ze szczeblinami o powierzchni ka dej szyby do 0,20 m2 2,75

10 – ze szczeblinami o powierzchni ka dej szyby ponad 0,20 m2 2,30

Drzwi z o cie nicami ( cznie wier wa kami) i skrzyd ami

11 – pe nymi lub z jedn  szyb  o powierzchni do 0,2 m2 2,10

12 – pe nymi z obramowaniem g adkim 2,50

13 – pe nymi z obramowaniem profilowanym 3,00

14 – szklonymi z dwiema lub wi cej szybami o powierzchni do 0,1 m2
ka dej szyby

2,50

15 – szklonymi z dwiema lub wi cej szybami o powierzchni ponad 0,1
m2 ka dej szyby

2,10

16 – ca kowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysoko ci do 30 cm 1,70

Malowanie opasek i wy ogów o cie y oblicza si  odr bnie w metrach kwadratowych
powierzchni w rozwini ciu. Powierzchni  dwustronnie malowanych elementów

urowych (siatek, krat, balustrad itd.) oblicza si  w metrach kwadratowych wed ug
jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie obustronne eber grzejników radiatorowych obmierza si  jako podwójn
powierzchni  prostok ta, opisanego na grzejniku (z wyj tkiem grzejników typu S-130 i
T-1, dla których nale y przyjmowa  potrójn  powierzchni  opisanego prostok ta).

Malowanie rur o rednicy zewn trznej do 30 cm obmierza si  w metrach d ugo ci.
Malowanie rur o wi kszych rednicach zewn trznych oblicza si  w metrach
kwadratowych ich powierzchni w rozwini ciu.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Przy robotach zwi zanych z wykonywaniem pow ok malarskich elementem ulegaj cym
zakryciu s  pod a. Odbiór pod y musi by  dokonany przed rozpocz ciem robót
malarskich. W trakcie odbioru nale y przeprowadzi  badania wymienione w pkt. 6.2.1.
niniejszej specyfikacji. Wyniki bada  nale y porówna  z wymaganiami dotycz cymi
pod y pod malowanie, okre lonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na uzna  pod a za
wykonane prawid owo, tj. zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz specyfikacj
techniczn  (szczegó ow ) i zezwoli  na przyst pienie do robót malarskich.

Je eli chocia  jeden wynik badania jest negatywny pod e nie powinno by
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odebrane. W takim przypadku nale y ustali  zakres prac i rodzaje materia ów
koniecznych do usuni cia nieprawid owo ci pod a. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac nale y ponownie przeprowadzi  badanie pod y. 

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu
(pod y) oraz materia ów nale y zapisa  w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru
cz ciowego robót dokonuje si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych,
wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuni cie przed odbiorem ko cowym.
Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci
kierownika budowy.
Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia
robót (je eli umowa tak  form  przewiduje).

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)
Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich zakresu (ilo ci), jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie
przed onych dokumentów, wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.
Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót,
szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie

wykonywania robót,
dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych

robót,
dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania

ytych materia ów i wyrobów budowlanych,
protoko y odbioru pod y,
protoko y odbiorów cz ciowych,
instrukcje producentów dotycz ce zastosowanych materia ów,
wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  przed onymi dokumentami,
przeprowadzi  badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST,
porówna  je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej
specyfikacji technicznej oraz dokona  oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozytywne,
a dostarczone przez wykonawc  dokumenty s  kompletne i prawid owe pod wzgl dem
merytorycznym.

Je eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny pow oka malarska nie powinna by
przyj ta. W takim przypadku nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za :

je eli to mo liwe nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci
pow oki z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5.5 niniejszej
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specyfikacji technicznej oraz przedstawi  pow ok  ponownie do odbioru,
je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika i trwa ci

pow oki malarskiej zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru
ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci wynagrodzenia w stosunku do
ustale  umownych,
w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca

zobowi zany jest do usuni cia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonania ich
ponownie i powtórnego zg oszenia do odbioru.
W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich

uzupe nieniu.
Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli

zamawiaj cego i wykonawcy. Protokó  powinien zawiera :
ustalenia podj te w trakcie prac komisji,
ocen  wyników bada ,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,
stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót malarskich z

zamówieniem.
Protokó  odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego

pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc .

8.5. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu pow ok malarskich po

ytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad.
Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej pow ok malarskich, z uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór
ostateczny (ko cowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót.
Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi  wykonawcy
wszystkie zauwa one wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I
PRAC TOWARZYSZ CYCH

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy rozliczenia robót podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci
Rozliczenie robót malarskich mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego
zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich
Podstaw  rozliczania robót malarskich stanowi ustalona w umowie kwota
rycza towa za okre lony zakres robót obejmuj cy roboty malarskie.
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Kwota rycza towa obejmuj ca roboty malarskie uwzgl dnia koszty wykonania
nast puj cych prac malarskich oraz prac z nimi zwi zanych takich jak:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,
– obs ug  sprz tu,
– ustawienie i przestawienie drabin lub monta , demonta  i prac  rusztowa

niezb dnych do wykonania robót malarskich, niezale nie od wysoko ci prowadzenia
prac,

– zabezpieczenie pod óg i innych elementów, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich,

– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materia ów,
– ocen  i przygotowanie pod y, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i

szczegó owej specyfikacji technicznej,
– próby kolorów,
– demonta  przed robotami malarskimi i monta  po wykonaniu robót elementów, które

wymagaj  zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzyde  okiennych i
drzwiowych,

– wykonanie prac malarskich,
– usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powsta ych w czasie

wykonywania robót,
– oczyszczenie miejsca pracy z materia ów zabezpieczaj cych oraz oczyszczenie

niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,
– usuni cie pozosta ci, resztek i odpadów materia ów w sposób podany w

szczegó owej specyfikacji technicznej (opisa  sposób usuni cia pozosta ci i
odpadów),

– likwidacj  stanowiska roboczego,
– koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania.
2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery – Metoda siatki naci .
3. PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowe i systemy
pow okowe na wewn trzne ciany i sufity – Klasyfikacja.
4. PN-C-81607:1998 Emalie olejno- ywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
5. PN-C-81800:1998 Lakiery olejno- ywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcie czalne stosowane wewn trz.
8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewn trz.
11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek,
badanie i ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesów produkcji betonu.
10.2. Ustawy
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– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (tekst jednolity Dz. U.
z 2004 sr. Nr 204, poz. 2087 z pó n. zmianami).

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

– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pó n. zmianami).

10.3. Rozporz dzenia
– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego

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

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego
dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pó niejszymi zmianami).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pó n. zmianami).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki
uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó n. zmianami).

– Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002
r. Nr 140, poz. 1171 z pó n. zmianami).

– Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowa  substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 173, poz. 1679 z pó n. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych – Wymagania

ogólne Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Cz  B – Roboty

wyko czeniowe, zeszyt 4 „Pow oki malarskie zewn trzne i wewn trzne”, wydanie ITB
– 2003 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, cz  4, wydanie

Arkady – 1990 rok.

157



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja zosta a sporz dzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
1

10.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

BEZSPOINOWE SYSTEMY OCIEPLANIA 
CIAN BUDYNKÓW

(Kod CPV 45450000-6)
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1. CZ  OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru robót – wykonania bezspoinowych systemów
ociepleniowych (BSO) cian budynków. 

1.2. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno ci, maj cych na celu wykonanie bezspoinowych
systemów ociepleniowych (BSO), wykonywanych na zewn trznych powierzchniach cian
(przegród) budynków nowobudowanych oraz istniej cych, w ramach robót
termomodernizacyjnych.

Przedmiotem opracowania jest okre lenie wymaga  odno nie w ciwo ci materia ów,
wymaga  w zakresie sposobów oceny i przygotowania pod y i wymaga  dotycz cych
wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorów.

1.3. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podane w niniejszej ST s  zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre leniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Dodatkowo w Specyfikacji u ywane s  nast puj ce terminy:
Bezspoinowy system ocieplania cian zewn trznych (BSO)  – wykonywany na
budowie zestaw wyrobów produkowanych fabrycznie, dostarczany jako kompletny
system i sk adaj cy si , minimum, z nast puj cych sk adników:
– zaprawy klej cej i czników mechanicznych systemu,
– materia u do izolacji cieplnej,
– jednej lub wi kszej liczby okre lonych warstw systemu, w których co najmniej jedna

warstwa zawiera zbrojenie,
– warstwy wyko czeniowej systemu.

Wszystkie sk adniki s  zaprojektowane przez producenta specjalnie dla systemu i
pod a.
Systemy BSO mo na podzieli  ze wzgl du na:

– rodzaj zastosowanej izolacji termicznej – styropian, we na mineralna (zwyk a,
lamelowa),

– sposób mocowania – klejenie, klejenie/mocowanie mechaniczne, mocowanie
mechaniczne,

– rodzaj warstwy wyko czeniowej – tynk cienkowarstwowy (mineralny, polimerowy,
krzemianowy, silikonowy),

– stopie  rozprzestrzeniania ognia – nierozprzestrzeniaj ce, s abo rozprzestrzeniaj ce,
silnie rozprzestrzeniaj ce. 

Pod e  – powierzchnia nowej lub istniej cej ciany lub stropu. Mo e by  w stanie
surowym, pokryta tynkiem mineralnym, organicznym i pow okami farb.

rodek gruntuj cy  – materia  nanoszony na pod e lub › warstw  zbrojon , celem
regulacji (wyrównania, redukcji) nasi kliwo ci lub zwi kszenia przyczepno ci. 
Izolacja cieplna  – materia  o niskiej warto ci wspó czynnika przewodzenia ciep a, jako
sk adnik BSO mocowany w formie p yt na cianach (przegrodach) zewn trznych i
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nadaj cy im wymagane parametry termoizolacyjne.
Zaprawa (masa) klej ca  – materia  systemu do przyklejania materia u izolacyjnego do
pod a.

czniki mechaniczne – okre lone czniki do mocowania systemów izolacji cieplnej do
pod a, na przyk ad ko ki rozporowe i profile. 
Warstwa zbrojona  – okre lona warstwa systemu stosowana bezpo rednio na
powierzchni materia u do izolacji cieplnej. Zawiera zbrojenie. Warstwa zbrojona ma
najwi kszy wp yw na w ciwo ci mechaniczne systemu.
Siatki z w ókna szklanego  – okre lone tkaniny systemu sk adaj ce si  z prz dzy z
ci ych w ókien szklanych w obu kierunkach w tku i osnowy, z wyko czeniem
odpornym na dzia anie alkaliów.
Zbrojenie  – okre lone materia y systemu osadzane w warstwie zbrojonej w celu
zwi kszenia jej wytrzyma ci mechanicznej. Zbrojeniem s  zazwyczaj siatki z w ókien
szklanych lub siatki metalowe. 
Warstwa wyko czeniowa  – okre lony materia  mineralny, organiczny i/lub
nieorganiczny systemu, tworz cy jego wierzchni  warstw . Warstwa wyko czeniowa w
po czeniu z warstw  zbrojon  stanowi zabezpieczenie przed oddzia ywaniem warunków
atmosferycznych; nadaje równie  systemowi faktur  i barw . 
Systemowe elementy uzupe niaj ce  – listwy (profile) coko owe (startowe), k towniki
naro ne (ochronne), profile dylatacyjne, profile i elementy dekoracyjne, podokienniki –

 do zapewnienia funkcji technicznych BSO i ukszta towania jego powierzchni.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z
dokumentacj  projektow , specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania i odbioru robót podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.
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1.5. Dokumentacja robót ociepleniowych
Dokumentacj  robót ociepleniowych stanowi :
– projekt budowlany i wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra

Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz
programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z pó n.
zmianami),

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku
zamówie  publicznych), sporz dzone zgodnie z rozporz dzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072 z pó n. zmianami),

– dziennik budowy, prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami),

– dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania u ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne
wyrobów lub zalecenia producentów, dotycz ce stosowania wyrobów,

– protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych i robót zanikaj cych, z za czonymi
protoko ami z bada  kontrolnych,

– dokumentacja powykonawcza, czyli wymienione wcze niej cz ci sk adowe
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami).
Roboty dociepleniowe nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji projektowej 

i szczegó owej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót ociepleniowych,
opracowanych dla konkretnego przedmiotu zamówienia.
Cz  rysunkowa dokumentacji projektowej powinna zawiera  mi dzy innymi:
– widoki elewacji, wraz z ewentualnym rozmieszczeniem elementów i profili

dekoracyjnych, linii zmian kolorystyki i faktury powierzchni; w przypadkach bardziej
onych – rozwini cia poszczególnych elewacji, 

– rzut kondygnacji (kondygnacji powtarzalnej) i przekroje poprzeczne budynku,
– rzut dachu, zawieraj cy rozmieszczenie rur spustowych,
– rysunki detali architektonicznych – szczegó ów po cze  ocieplenia powierzchni cian

ze stolark , podokiennikami, okapem dachu, p ytami balkonu, profilami dylatacyjnymi i
innymi elementami elewacyjnymi.
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2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materia y stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mie :
– oznakowanie znakiem CE oznaczaj ce, e dokonano oceny ich zgodno ci ze

zharmonizowan  norm  europejsk , wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z
europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznan  przez Komisj  Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo

– deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez
producenta, je eli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez Komisj
Europejsk , albo

– oznakowanie znakiem budowlanym oznaczaj ce, e s  to wyroby nie podlegaj ce
obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk
Norm  lub aprobat  techniczn , b  uznano za „regionalny wyrób budowlany”,
Dodatkowo oznakowanie powinno umo liwia  identyfikacj  producenta i typu wyrobu,

kraju pochodzenia, daty produkcji.
Specyfikacja standardowa nie opisuje ewentualnych ró nic, dotycz cych wymaga

dla poszczególnych bezspoinowych systemów ocieple . Nale y je uwzgl dni  przy
przygotowywaniu szczegó owej specyfikacji technicznej. 

2.2. Rodzaje materia ów i elementów systemu
Wszystkie materia y do wykonania ocieple  powinny odpowiada  wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
2.2.1. rodek gruntuj cy – materia  wodorozcie czalny (np. dyspersja akrylowa, wodny
roztwór szk a wodnego) stosowany, zale nie od rodzaju i stanu pod a, do jego
przygotowania przed klejeniem p yt izolacji termicznej lub na powierzchni warstwy
zbrojonej, przed wykonaniem warstwy wyko czeniowej. 
2.2.2. Zaprawa (masa) klej ca – gotowy lub wymagaj cy zarobienia z wod  materia
(na bazie cementu modyfikowany polimerami, polimerowy/akrylowy mieszany z
cementem, zbrojony w óknem szklanym) do klejenia p yt izolacji termicznej do pod a,
zró nicowany zale nie od rodzaju izolacji (styropian, we na mineralna). Wybór zaprawy
ma wp yw na klasyfikacj  palno ci wyrobu. W niektórych systemach zaprawa klej ca
stosowana jest tak e do wykonania warstwy zbrojonej. Wymagana konsystencja
zaprawy (sto ek pomiarowy): 10 ±1 cm.
2.2.3. yty termoizolacyjne:
– yty ze styropianu (polistyrenu spienionego) ekspandowanego (EPS 70-040 Fasada,

EPS 80-036 Fasada) maj  zastosowanie jako izolacja termiczna BSO przy
ograniczeniu do wysoko ci 25 m powy ej poziomu terenu (budynki nowobudowane)
oraz do 11 kondygnacji w cznie (budynki wzniesione przed 01.04.1995). Mocowane

, zale nie od rodzaju pod a, wysoko ci budynku i po enia na cianie – metod
klejenia, za pomoc czników mechanicznych lub metod czon . P yty maj
kraw dzie proste lub frezowane (pióro/wpust, przylga), poprawiaj ce szczelno
po cze . Do elewacji boniowanych produkowane s  gotowe, frezowane elementy
izolacji lub spoiny frezowane s  na powierzchni zwyk ych p yt. Szczegó owe
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wymagania dla p yt ze styropianu ekspandowanego okre la norma PN-EN 13163,
– yty ze styropianu ekstrudowanego – ze wzgl du na ni sz  w porównaniu ze

styropianem ekspandowanym nasi kliwo , maj  zastosowanie w strefach o
podwy szonym oddzia ywaniu wilgoci (woda rozpryskowa, wilgo  gruntowa), np. na
coko ach budynków. Szczegó owe wymagania dla p yt ze styropianu ekstrudowanego
okre la norma PN-EN 13164,

– yty z we ny mineralnej zwyk ej i lamelowej maj  zastosowanie na ca ych
powierzchniach cian budynków lub, w po czeniu ze styropianem, tylko na cz ci
powy ej 25 m ponad poziomem terenu. P yty z we ny mineralnej zwyk ej wymagaj  w
ka dym przypadku mocowania mechanicznego, z we ny lamelowej mog  by ,
zale nie od w ciwo ci pod a, tylko klejone. Szczegó owe wymagania dla p yt z
we ny mineralnej okre la norma PN-EN 13162,

– inne rodzaje materia ów termoizolacyjnych – szk o piankowe, pianka mineralna.
2.2.4. czniki mechaniczne:
– ko ki rozporowe – wkr cane lub wbijane, wykonane z tworzywa sztucznego (nylon,

polipropylen, poliamid, polietylen) lub z blachy stalowej, z rdzeniem metalowym lub z
tworzywa. Wyposa one s  w talerzyki dociskowe, dodatkowo – w kr ki
termoizolacyjne, zmniejszaj ce efekt powstawania mostków termicznych, 

– profile mocuj ce – metalowe (ze stali nierdzewnej, aluminium) elementy, s ce do
mocowania p yt izolacji termicznej o frezowanych kraw dziach.

2.2.5. Zaprawa zbroj ca – oparta na bazie cementu lub bezcementowa (np. dyspersja
akrylowo-kopolimerowa), zawieraj ca wype niacze (tak e w ókna) masa, nanoszona na
powierzchni  p yt izolacyjnych, w której zatapiana jest siatka zbroj ca. W niektórych
systemach tworzy samodzielnie warstw  zbrojon .
2.2.6. Siatka zbroj ca – siatka z w ókna szklanego (impregnowanego
przeciwalkalicznie) 
o gramaturze min. 145 g/m2, wtapiana w zapraw  zbroj . 
2.2.7. Zaprawy (masy) tynkarskie
– zaprawy mineralne – oparte na spoiwach mineralnych (mineralno – polimerowych)

suche zaprawy do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Mimo mo liwo ci
barwienia, zgodnie z zaleceniami producentów, dla poprawy cech optycznych,
nasi kliwo ci i odporno ci na zanieczyszczenia wymagaj  zwykle malowania farbami
elewacyjnymi. Zale nie od uziarnienia (1,5-6 mm) wykonywane s  w ró nych
grubo ciach i fakturach powierzchni – typu baranek lub rowkowy („kornik”, obiony),

– masy akrylowe (polimerowe) – oparte na spoiwach organicznych (dyspersje
polimerowe) gotowe materia y do wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione
w masie nie wymagaj  malowania farbami elewacyjnymi. Grubo ci i faktury
powierzchni – jak w przypadku tynków mineralnych,

– masy krzemianowe (silikatowe) – oparte na bazie szk a wodnego potasowego (z
dodatkiem ywicy akrylowej) gotowe materia y do wykonywania tynków
cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaj  malowania farbami
elewacyjnymi. Zale nie od uziarnienia (1-3 mm) wykonywane w ró nych grubo ciach i
fakturach powierzchni tynków – typu baranek, rowkowy lub modelowany, 

– masy silikonowe – oparte na bazie ywicy (emulsji) silikonowej, gotowe materia y do
wykonywania tynków cienkowarstwowych. Barwione w masie nie wymagaj
malowania farbami elewacyjnymi. Grubo ci i faktury powierzchni – jak w przypadku
tynków krzemianowych.

2.2.8. Farby – farby elewacyjne akrylowe, krzemianowe (silikatowe) i silikonowe,

164



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja zosta a sporz dzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
8

stosowane systemowo lub uzupe niaj co na powierzchniach tynków cienkowarstwowych.
2.2.9. Elementy uzupe niaj ce (akcesoria systemowe):
– profile coko owe (startowe) – elementy stalowe lub aluminiowe, s ce do

systemowego ukszta towania dolnej kraw dzi powierzchni BSO, mocowane do
pod a za pomoc  ko ków rozporowych, 

– naro niki ochronne – elementy: z w ókna szklanego (siatki), PCW, blachy stalowej i
aluminiowej (z ramionami z siatki), s ce do zabezpieczenia (wzmocnienia)
kraw dzi (naro ników budynków, o cie y itp.) przed uszkodzeniami mechanicznymi, 

– listwy kraw dziowe – elementy ze stali nierdzewnej (aluminium) s ce do
wykonywania styków BSO z innymi materia ami (np. o cie nicami), 

– profile dylatacyjne – elementy metalowe lub z w ókna szklanego, s ce do
kszta towania szczelin dylatacyjnych na powierzchni BSO,

– ta my uszczelniaj ce – rozpr ne ta my z elastycznej, bitumizowanej pianki
(poliuretanowej) do wype niania szczelin dylatacyjnych, po cze  BSO z o cie nicami,
obróbkami blacharskimi i innymi detalami elewacyjnymi,

– pianka uszczelniaj ca – materia  do wype niania nieszczelnych po cze  mi dzy
ytami izolacji termicznej,

– siatka pancerna – siatka z w ókna szklanego o wzmocnionej strukturze (gramatura
~500 g/m2), do wykonania wzmocnionej warstwy zbrojonej BSO w strefach o
podwy szonym oddzia ywaniu mechanicznym (np. do wysoko ci 2 m ponad
poziomem terenu),

– siatka do detali – siatka z w ókna szklanego o delikatnej strukturze (gramatura 
~50 g/m2) do kszta towania detali elewacji (boniowanie, profile),

– profile (elementy) dekoracyjne – gotowe elementy do kszta towania elewacji (gzymsy,
obramienia, podokienniki), wykonane z granulatu szklanego, styropianu, pokrywane
ewentualnie warstw  zbrojon  i malowane, 

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

Uwaga: W sk ad wi kszo ci systemów BSO wchodzi jedynie cz  wymienionych wy ej
elementów. 

2.3. Wariantowe stosowanie materia ów
Zgodnie z okre leniem art. 2 pkt 1 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych bezspoinowe systemy ocieplania s  wyrobami budowlanymi i powinny by
stosowane zgodnie z wydanymi im aprobatami. Wynika z tego wymóg konieczno ci
wy cznego stosowania sk adników systemu, wymienionych w odpowiedniej Aprobacie
Technicznej, pkt 3.1. Materia y i elementy.

Na rynku europejskim (w tym krajowym) dokumentem dopuszczaj cym BSO do obrotu
 Europejskie Aprobaty Techniczne (EAT), udzielane w oparciu o Wytyczne do

Europejskich Aprobat Technicznych – ETAG nr 004, na rynku krajowym – Aprobaty
Techniczne ITB, udzielane w oparciu o Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych
(ZUAT).

2.4. Warunki przyj cia na budow  wyrobów ociepleniowych 
Wyroby do systemów ociepleniowych mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj
nast puj ce warunki:

165



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja zosta a sporz dzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
9

–  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej),

–  w ciwie oznakowane i opakowane,
– spe niaj  wymagane w ciwo ci, wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego zastosowania oraz karty katalogowe wyrobów lub
firmowe wytyczne stosowania wyrobów.
Niedopuszczalne jest stosowanie do robót ociepleniowych wyrobów nieznanego

pochodzenia.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do

dziennika budowy.
2.5. Warunki przechowywania i sk adowania wyrobów do robót ociepleniowych 
Wszystkie materia y powinny by  dostarczane w oryginalnych opakowaniach i
przechowywane zgodnie z instrukcj  producenta oraz odpowiedni  Aprobat
Techniczn  (pkt 4 – Pakowanie, przechowywanie i transport).
Podstawowe zasady przechowywania: 
– rodki gruntuj ce, gotowe masy (zaprawy, kleje), farby – przechowywa  w szczelnie

zamkni tych opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpo rednim nas onecznieniem
i dzia aniem mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

– materia y suche – przechowywa  w szczelnie zamkni tych opakowaniach, w
warunkach suchych, przez okres zgodny z wytycznymi producenta,

– izolacja termiczna – p yty ze styropianu i we ny mineralnej przechowywa  w
warunkach zabezpieczonych przed uszkodzeniem i oddzia ywaniem warunków
atmosferycznych,

– siatki zbroj ce, listwy, profile, ok adziny – przechowywa  w warunkach
zabezpieczonych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem mechanicznym.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000 – 7, pkt. 3
3.2. Sprz t do wykonywania BSO
3.2.1. Do prowadzenia robót na wysoko ci – wszystkie typy rusztowa  i urz dze
transportu pionowego, stosowanych do robót elewacyjnych, 
3.2.2. Do przygotowania mas i zapraw – mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe),
stosowane do mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 
3.2.3. Do transportu i przechowywania materia ów – opakowania fabryczne, du e
pojemniki (silosy, opakowania typu „big bag”) do materia ów suchych i o konsystencji
past,
3.2.4. Do nak adania mas i zapraw – tradycyjny sprz t i narz dzia do nak adania

cznego (pace, kielnie, szpachelki, aty) oraz do podawania i nak adania
mechanicznego (pompy, pompy mieszaj ce, agregaty, pistolety natryskowe), tak e w
systemowym zestawieniu z pojemnikami na materia y,
3.2.5. Do ci cia p yt izolacji termicznej i kszta towania ich powierzchni i kraw dzi –
szlifierki r czne, pi y r czne i elektryczne, frezarki do kszta towania kraw dzi i
powierzchni p yt (boniowanie),
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3.2.6. Do mocowania p yt – wiertarki zwyk e i udarowe, osprz t (nasadki) do
kszta towania otworów (zag bianie talerzyków i kr ków termoizolacyjnych), 
3.2.7. Do kszta towania powierzchni tynków – pace stalowe, z tworzywa sztucznego,
narz dzia do modelowania powierzchni,
3.2.8. Pozosta y sprz t – przyrz dy miernicze, poziomnice, aty, niwelatory, sznury
traserskie itp. 

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materia ów
Materia y wchodz ce w sk ad BSO nale y transportowa  zgodnie z wymaganiami
producentów materia ów, aprobaty technicznej (pkt 4 Pakowanie, przechowywanie i
transport), zasadami eksploatacji rodków transportowych i przepisami ruchu
drogowego.

Wyroby do robót ociepleniowych mog  by  przewo one jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego i innymi.

Za adunek i wy adunek wyrobów w jednostkach adunkowych (na paletach) nale y
prowadzi  sprz tem mechanicznym, wyposa onym w osprz t wid owy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Za adunek i wy adunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje si  r cznie.
czny za adunek zaleca si  prowadzi  przy maksymalnym wykorzystaniu sprz tu i

narz dzi pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wci gniki, wózki.
Przy za adunku wyrobów nale y przestrzega  zasad wykorzystania pe nej adowno ci

jednostki transportowej. Do zabezpieczenia przed przemieszczaniem i uszkodzeniem
jednostek adunkowych w czasie transportu nale y stosowa : kliny, rozpory i bariery.

Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu nale y wykorzysta  materia y
wy ció kowe, amortyzuj ce, takie, jak: maty s omiane, wióry drzewne, p yty
styropianowe, cinki pianki poliuretanowej. 

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst pienia do robót ociepleniowych
Przed rozpocz ciem robót zwi zanych z wykonaniem BSO nale y:
– wykona  projekt robót ociepleniowych, zarówno w przypadku obiektów

nowobudowanych, jak i prac renowacyjnych. Projekt powinien przewidzie
zamocowanie elementów elewacyjnych w sposób nie powoduj cy powstawania
istotnych dla funkcjonalno ci systemu mostków termicznych, 

– przygotowa  plan bezpiecze stwa i ochrony zdrowia (bioz) i zapewni  odpowiednie
zagospodarowanie placu budowy,

– wykona  wszystkie roboty stanu surowego, zamurowa  i wype ni  przebicia, bruzdy i
ubytki,
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– wykona  ca y zakres robót dekarskich (pokrycia, odwodnienie, obróbki blacharskie),
monta u (ewentualnie wymiany) stolarki okiennej i drzwiowej zewn trznej, przej  i
przy czy instalacyjnych na powierzchniach przeznaczonych do wykonania BSO, 

– wykona  roboty, maj ce wp yw na sytuacj  wilgotno ciow  pod a, przede wszystkim
tynki wewn trzne i jastrychy, 

– wykona  zabezpieczenia stolarki, lusarki, ok adzin i innych elementów elewacji.

5.3. Wymagania dotycz ce pod a pod roboty ociepleniowe
Przed rozpocz ciem robót nale y wykona  ocen  pod a, polegaj  na kontroli jego
czysto ci, wilgotno ci, twardo ci, nasi kliwo ci i równo ci.
Próba odporno ci na cieranie  – ocena stopnia zapylenia, osypywania si
powierzchni lub wyst powania pozosta ci wykwitów i spieków za pomoc  d oni lub
czarnej, twardej tkaniny.
Próba odporno ci na skrobanie (zadrapanie)  – wykonanie krzy owych naci  i
zrywanie powierzchni lub ocena zwarto ci i no no ci pod a oraz przyczepno ci
istniej cych pow ok za pomoc  rylca.
Próba zwil ania –  ocena ch onno ci (nasi kliwo ci) pod a za pomoc  mokrej
szczotki, p dzla lub spryskiwacza.
Sprawdzenie równo ci i g adko ci – okre lenie wielko ci odchy ek ciany (stropu) od

aszczyzny i kierunku pionowego (poziomego). Dopuszczalne warto ci zale ne s  od
rodzaju pod a (konstrukcje murowe, elbetowe monolityczne, elbetowe
prefabrykowane, tynkowane). Okre lone s  one w odpowiednich normach
przedmiotowych wymienionych w pkt. 10.1. niniejszej ST. (W specyfikacji technicznej
szczegó owej nale y odwo  si  do norm dotycz cych rodzaju pod a wyst puj cego
na docieplanym obiekcie).

Ilo  i rozmieszczenie poddanych badaniom miejsc powinna umo liwi  uzyskanie
wyników, miarodajnych dla ca ej powierzchni pod a na obiekcie.

Kontroli wymaga tak e wytrzyma  powierzchni  pod y. Dotyczy to przede
wszystkim pod y istniej cych – zwietrza ych powierzchni surowych, tynkowanych i
malowanych. W przypadku w tpliwo ci dotycz cych wytrzyma ci nale y wykona  jej
badanie metod  „pull off”, przy zastosowaniu urz dzenia badawczego (testera,
zrywarki). Mo na tak e wykona  prób  odrywania przyklejonych do pod a próbek
materia u izolacyjnego.

Szczególnej uwagi wymagaj  pod a (warstwowe) cian wykonanych w technologii
wielkop ytowej (wielkoblokowej). W tym przypadku, poza powierzchni , ocenie podlega
wytrzyma  (stan techniczny) zakotwie  warstwy zewn trznej,

5.4. Przygotowanie pod a
Zale nie od typu i stanu pod a (wynik oceny) nale y przygotowa  je do robót
zasadniczych:
– oczy ci  pod e z kurzu i py u, usun  zanieczyszczenia, pozosta ci rodków

antyadhezyjnych (olejów szalunkowych), mleczko cementowe, wykwity, lu ne cz stki
materia u pod a,

– usun  nierówno ci i ubytki pod a (skucie, zeszlifowanie, wype nienie zapraw
wyrównawcz ),

– usun  przyczyny ewentualnego zawilgocenia pod a; odczeka  do jego
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wyschni cia,
– w przypadku istniej cych pod y usun  warstw  z uszcze , sp ka , odspajaj cych

si  tynków i warstw malarskich. Sposób przygotowania powierzchni (czyszczenie
stalowymi szczotkami, metoda strumieniowa (ró ne rodzaje cierniw), ci nieniowa)
nale y dostosowa  do rodzaju i wielko ci powierzchni pod a, powsta e ubytki
wype ni  zapraw  wyrównawcza,

– wykona  inne roboty przygotowawcze pod a, przewidziane w dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej szczegó owej oraz przez producenta systemu,

– wystaj ce lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny by  zabezpieczone
antykorozyjnie.

5.5. Wykonanie bezspoinowego systemu ocieple  (BSO)
Roboty  nale y wykonywa  przy spe nieniu wymaga  producenta systemu, dotycz cych
dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najcz ciej – temperatura od +5 do +25 C,
brak opadów, silnego nas onecznienia, wysokiej wilgotno ci powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowa  os on, zabezpieczaj cych przed oddzia ywaniem
opadów atmosferycznych, promieniowania s onecznego i wiatru. Niektóre systemy
zawieraj  odmiany materia ów, umo liwiaj ce wykonywanie prac w warunkach
podwy szonej wilgotno ci powietrza i obni onej temperatury powietrza (nocnych
przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu docieplenia nale y uwzgl dni  w
specyfikacji technicznej szczegó owej.
5.5.1. Gruntowanie pod a
Zale nie od rodzaju i stanu pod a oraz wymaga  producenta systemu nale y nanie
rodek gruntuj cy na ca  jego powierzchni . 

5.5.2. Monta  p yt izolacji termicznej
Przed rozpocz ciem monta u p yt nale y wyznaczy  po enie ich dolnej kraw dzi i
zamocowa  wzd  niej listw  coko ow  (3 ko ki rozporowe na mb listwy oraz po jednym
w skrajnych otworach). Zamocowa  tak e profile i listwy w miejscach kraw dzi BSO –
zako cze  lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomoc  sznurów wyznaczy

aszczyzn  p yt izolacji termicznej.
Nanie  zapraw  klej  na powierzchnie p yt izolacji termicznej, zale nie od

równo ci pod a, w postaci placków i ci ego pasma na obwodzie p yty (metoda
pasmowo – punktowa) lub pac  z bkowan  na ca ej powierzchni p yty. P yty z we ny
mineralnej nale y zaszpachlowa  wcze niej zapraw  na ca ej powierzchni. Nie nale y
dopuszcza  do zanieczyszczenia kraw dzi p yty zapraw .

yty nakleja  w kierunku poziomym (pierwszy rz d na listwie coko owej) przy
zastosowaniu wi zania (przesuni cie min. 15 cm). Zapewni  szczelno  warstwy izolacji
termicznej poprzez cis e u enie p yt i wype nienie ewentualnych szczelin paskami
izolacji lub – w przypadku styropianu – piank  uszczelniaj . Po zwi zaniu zaprawy
klej cej, p aszczyzn  p yt izolacji termicznej zeszlifowa  do uzyskania równej
powierzchni. Zgodnie z wymaganiami systemowymi, nie wcze niej, ni  24 godziny po
zako czeniu klejenia, nale y wykona  ewentualnie przewidziane projektem mocowanie

cznikami mechanicznymi (ko kami rozporowymi). D ugo czników zale na jest od
grubo ci p yt izolacji termicznej, stanu i rodzaju pod a. Ich rozstaw (min. 4 szt./m2) – od
rodzaju izolacji termicznej i strefy elewacji. Po nawierceniu otworów umie ci  w nich
ko ki rozporowe, a nast pnie wkr ci  lub wbi  trzpienie.
5.5.3. Wykonanie detali elewacji
W nast pnej kolejno ci ukszta towa  detale BSO – o cie a, kraw dzie naro ników
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budynku i o cie y, szczeliny dylatacyjne, styki i po czenia – przy zastosowaniu pasków
cienkich p yt izolacji termicznej, naro ników, listew, profili, k towników, ta m i pasków
siatki zbroj cej. 
5.5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej
Z pasków siatki zbroj cej wykona  zbrojenie uko ne przy naro nikach otworów
okiennych i drzwiowych. Na powierzchni  p yt izolacji termicznej naci gn  pac
warstw  zaprawy zbroj cej (klej cej), na  i wtopi  w ni  za pomoc  pacy siatk
zbroj , w pierwszej kolejno ci ewentualn  siatk  pancern . Powierzchni  warstwy
zbrojonej wyg adzi  - siatka zbroj ca powinna by  ca kowicie zakryta zapraw .
5.5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej
Zale nie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej nanie rodek gruntuj cy.
5.5.6. Monta  elementów dekoracyjnych
Elementy dekoracyjne zamocowa  (naklei ) na powierzchni wykonanej warstwy
zbrojonej. 
5.5.7. Warstwa wyko czeniowa – tynkowanie i malowanie
Warstw  wyko czeniow  wykona  po zwi zaniu (wyschni ciu) zaprawy zbroj cej – nie
wcze niej, ni  po up ywie 48 godzin od jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu
(zale nie od wymaga  systemowych) nanie  mas  tynku cienkowarstwowego i podda
jego powierzchni  obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta systemu i dokumentacj
projektow  oraz specyfikacj  techniczn  szczegó ow  (w SST nale y te wymagania
opisa ). Sposób wykonania tynku zale ny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i
rodzaju faktury powierzchni. Powierzchni  tynku pomalowa  wybranym rodzajem farby –
zale nie od wymaga  projektu, systemu, warunków rodowiskowych. Ze wzgl du na
powstawanie napr  termicznych na elewacjach po udniowych i zachodnich nale y
unika  stosowania kolorów ciemnych o wspó czynniku odbicia rozproszonego poni ej
30.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót ociepleniowych
Przed przyst pieniem do robót ociepleniowych nale y przeprowadzi  badania
materia ów, które b  wykorzystane do wykonywania robót oraz dokona  oceny
pod a.
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6.2.1. Badania materia ów
Badanie materia ów przeprowadza si  po rednio na podstawie zapisów w dzienniku
budowy, dotycz cych przyj cia materia ów na budow  oraz dokumentów
towarzysz cych wysy ce materia ów przez producenta, potwierdzaj cych zgodno

ytych materia ów z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej
(szczegó owej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego przedmiotu zamówienia oraz
normami powo anymi w pkt. 2.2. niniejszej ST. 
6.2.2. Ocena pod a
Badanie stanu pod a nale y przeprowadzi  wed ug wymaga  okre lonych w pkt. 5.3.
oraz 5.4. niniejszej ST.

6.3. Badania w czasie robót
Jako  i funkcjonalno  BSO zale y od prawid owo ci wykonania wszystkich kolejnych
etapów systemowo okre lonych robót. Z tego wzgl du, w czasie wykonywania robót
szczególnie wa na jest bie ca kontrola robót zanikaj cych (ulegaj cych zakryciu).
Dotyczy to przede wszystkim:
6.3.1. Kontroli przygotowania pod a – no no ci, czysto ci, wilgotno ci, nasi kliwo ci
(wykonania warstwy gruntuj cej), równo ci powierzchni,
6.3.2. Kontroli jako ci klejenia p yt izolacji termicznej – monta u profili coko owych,
przyklejenia p yt na powierzchni i kraw dziach, szczelno ci styków p yt, wype nienia
szczelin, czysto ci kraw dzi p yt, ukszta towania detali elewacji – dylatacji, styków i
po cze ,
6.3.3. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego – rozmieszczenia i rozstawu
ko ków rozporowych, po enia talerzyków (kr ków) wobec p aszczyzny p yt (w

aszczy nie lub do 1 mm poza ni ),
6.3.4. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej – zbrojenia uko nego otworów,
zabezpieczenia kraw dzi, wielko ci zak adów siatki, pokrycia siatki zbroj cej, grubo ci
warstwy i jako ci powierzchni warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania
profili. Wykonanie systemu nie powinno powodowa  szkodliwych p kni  w warstwie
zbrojonej, tzn. p kni  na po czeniach p yt i/lub p kni  o szeroko ci wi kszej ni  0,2
mm,
6.3.5. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie
zakresu wykonania (w przypadku systemowego wymagania),
6.3.6. Kontroli wykonania warstwy wyko czeniowej:

– tynku – pod wzgl dem jednolito ci, równo ci, koloru, faktury, 
– malowania – pod wzgl dem jednolito ci i koloru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny spe nienia wszystkich
wymaga , dotycz cych robót ociepleniowych, w szczególno ci w zakresie:
– zgodno ci z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,
– prawid owo ci przygotowania pod a,
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– prawid owo ci wykonania ocieplenia i szczegó ów systemu ociepleniowego.
Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada

dokonanych przed przyst pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Przed przyst pieniem do bada  przy odbiorze nale y na wst pie sprawdzi  na

podstawie dokumentów czy za czone wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem
do robót potwierdzaj , e przygotowane pod a nadawa y si  do wykonania robót
ociepleniowych, a u yte materia y spe nia y wymagania pkt. 2 niniejszej ST.
Do bada  odbiorowych nale y przyst pi  po ca kowitym zako czeniu robót.
6.4.2. Opis bada  odbiorowych
W trakcie dokonywania odbioru robót nale y dokona  oceny wykonanych robót
elewacyjnych z zastosowaniem systemów ocieplania cian poprzez porównanie z
wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. niniejszej ST, które powinny uwzgl dnia  wymagania
producenta systemu docieplenia, normy dotycz ce warunków odbioru a podane dalej w
pkt. 10.1., a tak e „Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z
zastosowaniem zewn trznych zespolonych systemów ocieplania cian” – wyd. przez
Stowarzyszenie na Rzecz Systemów Ocieple , Warszawa 2004 r.

M.in. zgodnie z tre ci  „Warunków technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych” dla tynków o fakturze specjalnej do powierzchni BSO, pokrytych tynkiem
cienkowarstwowym, nale y stosowa  wymagania normy PN-70/B-10100 „Roboty
tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania przy odbiorze”. 

Wed ug tej normy odchylenia wymiarowe wykonanego tynku powinny mie ci  si
w nast puj cych granicach:

Kategoria
tynku

Odchylenie
powierzchni tynku od

aszczyzny i
odchylenie kraw dzi

od linii prostej

Odchylenie powierzchni 
i kraw dzi od kierunku

Odchylenie 
przecinaj cych si

aszczyzn od k ta
przewidzianego 
w dokumentacjipionowego poziomego

III nie wi ksze ni  3 mm
i w liczbie nie
wi kszej ni  3 na
ca ej d ugo ci aty
kontrolnej 2 m 

nie wi ksze ni
2 mm na 1 m i
ogó em nie
wi cej ni  4 mm
w
pomieszczeniac
h do 3,5 m
wysoko ci oraz
nie wi cej ni  6
mm w
pomieszczeniac
h powy ej 3,5 m
wysoko ci

nie wi ksze ni
3 mm na 1 m i
ogó em nie
wi cej ni  6 mm
na ca ej
powierzchni
mi dzy
przegrodami
pionowymi

ciany, belki
itp.)

nie wi ksze ni  
3 mm na 1 m

Obowi zuj  tak e wymagania:
– odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wn k itp. od projektowanego

promienia nie powinny by  wi ksze ni  7 mm,
– dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i kraw dzi zewn trznych tynków nie

powinny by  wi ksze ni  10 mm na ca ej wysoko ci kondygnacji i 30 mm na ca ej
wysoko ci budynku.
Pokryta tynkiem cienkowarstwowym i ewentualnie malowana powierzchnia BSO

powinna posiada  jednorodny i sta y kolor i faktur . Niedopuszczalne jest wyst powanie
na jej powierzchni lokalnych wypuk ci i wkl ci, mo liwych do wykrycia w wietle
rozproszonym. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Jednostki oraz zasady przedmiarowania i obmiarowania
7.2.1. Powierzchni  ocieplenia cian budynku oblicza si  w metrach kwadratowych,
jako iloczyn d ugo ci cian w stanie surowym w rozwini ciu przez wysoko  mierzon  od
wierzchu coko u (dolnej kraw dzi) do górnej kraw dzi warstwy ocieplanej. 
7.2.2. Z powierzchni potr ca si  powierzchnie nieocieplone i powierzchnie otworów
wi ksze od 1 m2, doliczaj c w tym przypadku do powierzchni ocieplenia powierzchni

cie y, obliczon  w metrach kwadratowych, jako iloczyn d ugo ci o cie y mierzonych w
wietle ich kraw dzi i szeroko ci, wraz z grubo ci  ocieplenia.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Do robót zanikaj cych przy wykonywaniu robót ociepleniowych nale y przygotowanie
wraz z ewentualnym gruntowaniem pod a, klejenie p yt izolacji termicznej,
wykonywanie warstwy zbrojonej i ewentualne jej gruntowanie.

Ich odbiór powinien zosta  wykonany przed rozpocz ciem nast pnego etapu. Nale y
przeprowadzi  badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji.

W przypadku pozytywnego wyniku bada  (zgodno ci z dokumentacj  projektow  i
szczegó ow  specyfikacj  techniczn ) mo na zezwoli  na rozpocz cie wykonywania
nast pnych etapów robót.

W przeciwnym przypadku (negatywny wynik bada ) nale y okre li  zakres prac i
rodzaj materia ów koniecznych do usuni cia nieprawid owo ci. Po ich wykonaniu
badania nale y powtórzy .

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu
nale y zapisa  w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru
cz ciowego robót dokonuje si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych,
wed ug zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuni cie przed odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci
kierownika budowy.

Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia
robót, je eli umowa tak  form  przewiduje.
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8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)
Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich zakresu (ilo ci), jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja, powo ana przez zamawiaj cego, na
podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.
Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót,
szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie

wykonywania robót,
dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych

robót, protoko y kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania

ytych materia ów i wyrobów budowlanych,
protoko y odbiorów robót ulegaj cych zakryciu i odbiorów cz ciowych,
instrukcje producenta systemu ociepleniowego,
wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  z przed onymi dokumentami,
przeprowadzi  badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST,
porówna  je z wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i szczegó owej
specyfikacji technicznej robót ociepleniowych, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamówienia oraz dokona  oceny wizualnej.

Roboty ociepleniowe powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s
pozytywne, a dostarczone przez wykonawc  dokumenty s  kompletne i prawid owe pod
wzgl dem merytorycznym.

Je eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny roboty ociepleniowe nie powinny
zosta  odebrane. W takim przypadku nale y wybra  jedno z nast puj cych rozwi za :

je eli to mo liwe, nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci
wykonanego ocieplenia z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegó owej) i przedstawi  je ponownie do odbioru,
je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika, trwa ci i

szczelno ci ocieplenia, zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru
ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci wynagrodzenia w stosunku do
ustale  umownych,
w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania, wykonawca

zobowi zany jest do usuni cia wadliwie wykonanych robót ociepleniowych, wykona
je ponownie i powtórnie zg osi  do odbioru.
W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich

uzupe nieniu.
Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli

zamawiaj cego i wykonawcy. Protokó  powinien zawiera :
ustalenia podj te w trakcie prac komisji,
ocen  wyników bada ,
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wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,
stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania ocieplenia z zamówieniem.

Protokó  odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego
pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc .

8.5. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu ocieplenia po

ytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej ocieplenia, z uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny
(ko cowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do ewentualnego dokonania potr ce  wynikaj cych z
obni onej jako ci robót.

Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi  wykonawcy
wszystkie zauwa one wady w wykonanych robotach ociepleniowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT
9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci
Rozliczenie robót ociepleniowych mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu
pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci za wykonany i odebrany zakres ocieplenia
stanowi warto  tych robót obliczona na podstawie:
– okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót

zaakceptowanych przez zamawiaj cego lub
– ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty rycza towe obejmuj ce roboty
ociepleniowe uwzgl dniaj :
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,
– obs ug  sprz tu niewymagaj cego etatowej obs ugi,
– ustawienie i rozbiórk  rusztowa , o wysoko ci do 4 m,
– ocen  i przygotowanie pod a,
– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, ok adzin i innych elementów

elewacyjnych przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania BSO,
– wyznaczenie kraw dzi powierzchni BSO (cokó , styki z p aszczyznami innych

materia ów elewacyjnych, kraw dzie powierzchni) oraz lica p aszczyzny p yt izolacji
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termicznej,
– gruntowanie pod a,
– przyklejenie p yt izolacji termicznej do pod a lub mocowanie za pomoc  profili

mocuj cych, wype nienie ewentualnych nieszczelno ci,
– szlifowanie powierzchni p yt,
– mocowanie mechaniczne p yt za pomoc  ko ków rozporowych – zale nie od systemu i

projektu robót ociepleniowych,
– ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstw  zaprawy i wyrównanie

jej,
– wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko nym otworów,
– gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwi zaniu zaprawy), mocowanie

ewent. elementów dekoracyjnych (profili),
– wyznaczenie przebiegu i monta  profili, listew naro nikowych, ochronnych,

brzegowych, dylatacyjnych itp., wraz z doci ciem po cze  na naro nikach wkl ych i
wypuk ych, wymaganym zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem
dodatkowych pasów siatki zbroj cej itp.,

– wyznaczenie przebiegu i monta  (klejenie) profili dekoracyjnych, wraz z
ukszta towaniem po cze  w naro nikach wkl ych i wypuk ych, ewent. zbrojeniem
powierzchni, zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem przy wykonywaniu dalszych
prac, gruntowaniem, malowaniem.

– wykonanie warstwy wyko czeniowej (po wyznaczeniu ewent. p aszczyzn
kolorystycznych) – tynki, ok adziny, ewent. malowanie,

– usuni cie zabezpiecze  stolarki, ok adzin i innych elementów elewacyjnych i
ewentualnych zanieczyszcze ,

– uporz dkowanie terenu wykonywania prac,
– usuni cie pozosta ci, resztek i odpadów materia ów w sposób uzgodniony ze

Zleceniodawc  i zgodnie z zaleceniami producenta,
– likwidacj  stanowiska roboczego.

Przy rozliczaniu robót ociepleniowych wed ug uzgodnionych cen jednostkowych,
koszty niezb dnych rusztowa  mog  by  uwzgl dnione w tych cenach lub stanowi
podstaw  oddzielnej p atno ci. Sposób rozliczenia kosztów monta u, demonta u i pracy
rusztowa , koniecznych do wykonywania robót na wysoko ci powy ej 4 m, nale y ustali
w postanowieniach pkt 9 szczegó owej specyfikacji technicznej ocieplenia, opracowanej
dla realizowanego przedmiotu zamówienia (SST).

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy
PN-EN 13162:2002 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby z we ny mineralnej (MW)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13163:2004 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie – Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.
PN-EN 13164:2003 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
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(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja. PN-EN 13164:2003/A1:2005(U)
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego
(XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana A1).
PN-EN 13499:2005 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn trzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.
PN-EN 13500:2005 
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewn trzne zespolone systemy ocieplania
(ETICS) z we  mineraln . Specyfikacja.
PN-ISO 2848:1998
Budownictwo. Koordynacja modularna. Zasady i regu y.
PN-ISO 1791:1999
Budownictwo. Koordynacja modularna. Terminologia.
PN-ISO 3443-1:1994
Tolerancje w budownictwie. Podstawowe zasady oceny i okre lenia.
PN-63/B-06251
Roboty betonowe i elbetowe. Wymagania techniczne.
PN-71/B-06280
Konstrukcje z wielkowymiarowych prefabrykatów elbetowych. Wymagania w zakresie
wykonywania badania przy odbiorze.
PN-80/B-10021
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych.
PN-70/B-10026

ciany monolityczne z lekkich betonów z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania.
PN-68/B-10020
Roboty murowe z ceg y. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-69/B-10023
Roboty murowe. Konstrukcje zespolone ceglano- elbetowe wykonywane na budowie.
Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-68/B-10024
Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z autoklawizowanych betonów
komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-70/B-10100 
Roboty tynkowe. Tynki zwyk e. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-02025:2001 
Obliczanie sezonowego zapotrzebowania na ciep o do ogrzewania budynków
mieszkalnych i zamieszkania zbiorowego.
PN-EN ISO 6946:2004 
Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny i wspó czynnik przenikania
ciep a. Metoda obliczania.
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10.2.Inne dokumenty, instrukcje i przepisy
– Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity Dz. U. Nr 207 poz.

2016 z 2003 roku z pó niejszymi zmianami).
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92 poz. 881 z

dnia 30 kwietnia 2004 r.).
– Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie  publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr

19, poz. 177 z pó n. zmianami).
– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze nia 2004 r. w sprawie

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

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakimi powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó n. zmianami).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniaj ce
rozporz dzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156 z dnia 12 maja 2004 r.).

– Wytyczne wykonawstwa, oceny i odbioru robót elewacyjnych z zastosowaniem
zewn trznych zespolonych systemów ocieplania cian – Stowarzyszenie na Rzecz
Systemów Ocieple , Warszawa 2004 r.

– Instrukcja ITB nr 334/2002 Bezspoinowy system ocieplania cian zewn trznych
budynków Warszawa 2002 r.

– ZUAT 15/V.03/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ocieple  z zastosowaniem
styropianu jako materia u termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.

– ZUAT 15/V.04/2003 Zestawy wyrobów do wykonywania ocieple  z zastosowaniem
we ny mineralnej jako materia u termoizolacyjnego i pocienianej wyprawy elewacyjnej.
– Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki
Budowlanej, 2003 r.

– ZUAT 15/V.01/1997 Tworzywowe czniki do mocowania termoizolacji. Zalecenia
Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki Budowlanej 1997 r.

– ZUAT 15/V.07/2003 czniki do mocowania izolacji termicznej uformowanej w p yty.
Zalecenia Udzielania Aprobat Technicznych ITB Warszawa Instytut Techniki
Budowlanej 2003 r.

– ZUAT 15/VIII.07/2003 Zaprawy klej ce i kleje dyspersyjne Zalecenia Udzielania
Aprobat Technicznych ITB, Warszawa, Instytut Techniki Budowlanej, 2000 r.

– ETAG 004 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych. Z one systemy
izolacji cieplnej z wyprawami tynkarskimi. Dz. Urz. WEC212 z 06.09.2002 r.

– ETAG 014 Wytyczne do Europejskich Aprobat Technicznych – czniki tworzywowe
do mocowania warstwy izolacyjnej ocieple cian zewn trznych. Dz. Urz. WEC212 z
06.09.2002 r.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom I Budownictwo
ogólne cz  4, Wydawnictwo Arkady Wydanie 4, Warszawa 1990 r.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Cz  B – Roboty
wyko czeniowe, zeszyt 1. Tynki, ITB 2003 r.
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– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki
uczestnicz ce w ocenie zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. Nr 195, poz. 2011).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198 poz. 2041).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony
zdrowia. (Dz. U. z 2003 r., Nr 120, poz. 1126).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 maja 2004 r. w sprawie kontroli
wyrobów budowlanych wprowadzonych do obrotu. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz.
1386).

– Dyrektywa Rady Europejskiej 89/106/EWG z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie
zbli enia przepisów ustawowych Pa stw Cz onkowskich odnosz cych si  do wyrobów
budowlanych.

179



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja zosta a sporz dzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
1

11.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
(Kod CPV 45260000-7)

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I WODOCHRONNE
CZ CI PODZIEMNYCH I PRZYZIEMI BUDYNKÓW
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SPIS TRE CI

1. CZ  OGÓLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI 
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU 
5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I

PRAC TOWARZYSZ CYCH
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Najwa niejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegó owa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jako ci
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1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania
dotycz ce wykonania i odbioru izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
podziemnych cz ci i przyziemi budynków.

1.2. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynno ci maj cych na celu wykonanie izolacji i
uszczelnie  powierzchni poziomych i pionowych usytuowanych w cz ciach
podziemnych i przyziemiach budynków.

Przedmiotem opracowania jest okre lenie wymaga  odno nie w ciwo ci materia ów
wykorzystywanych do robót hydroizolacyjnych, wymaga  w zakresie robót
przygotowawczych oraz wymaga  dotycz cych wykonania i odbiorów izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych.

Specyfikacja nie dotyczy wykonywania metodami mechanicznymi lub chemicznymi
izolacji wtórnych np. przepon metod  iniekcji, wciskania blach itp. oraz zabezpiecze
przeciwwilgociowych i wodochronnych wykonywanych wewn trz wilgotnych i mokrych
pomieszcze  w budynkach a tak e izolacji wodochronnych tarasów. Roboty te uj te s  w
odr bnych standardowych specyfikacjach technicznych.

1.3. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre leniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Pod e – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma by  izolacja. 

Warstwa wyrównawcza  – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówno ci lub
ró nic poziomów powierzchni pod a.
Warstwa wyg adzaj ca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania g adkiej powierzchni
pod a.
Warstwa gruntuj ca  – pow oka wzmacniaj ca i uszczelniaj ca pod e oraz
zwi kszaj ca przyczepno  pow oki ochronnej.
Faseta – wyoblenie wykonane na po czeniu powierzchni poziomych i pionowych.

Izolacje przeciwwilgociowe cz ci podziemnej i przyziemia budynku – hydroizolacje
wykonywane w cz ci podziemnej i przyziemiu budynku posadowionego powy ej
zwierciad a wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.
Izolacje wodochronne cz ci podziemnej i przyziemia budynku  – hydroizolacje
wykonywane w warunkach gdy:
1) budynek jest posadowiony powy ej zwierciad a wody gruntowej, lecz w gruntach

nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,
2) fundamenty budynku i ciany fundamentowe lub ich fragmenty s  po one poni ej

zwierciad a wody gruntowej, bez wzgl du na rodzaj otaczaj cego gruntu.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót hydroizolacyjnych
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z
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dokumentacj  projektow , specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora
nadzoru. Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.5. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych
Dokumentacj  robót hydroizolacyjnych budynku stanowi :
– projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury z

dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamówienia dla którego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budow ,

– projekt wykonawczy w zakresie wynikaj cym z rozporz dzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664),

– specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (obligatoryjne w przypadku
zamówie  publicznych), sporz dzone zgodnie z rozporz dzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Infrastruktury 
z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta u i rozbiórki, tablicy
informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó n. zmianami),

– dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania u ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne
wyrobów lub zalecenia producentów dotycz ce stosowania wyrobów,

– protoko y odbiorów cz ciowych, ko cowych i robót zanikaj cych, z za czonymi
protoko ami z bada  kontrolnych,

– dokumentacja powykonawcza czyli wcze niej wymienione cz ci sk adowe
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
(zgodnie z art. 3, pkt 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. – Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pó niejszymi zmianami).
Roboty hydroizolacyjne nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych dla
konkretnej realizacji.
Powinny one zawiera  co najmniej nast puj ce informacje i rozwi zania:
– charakterystyk  warunków gruntowo-wodnych wraz z uwarstwieniem gruntu w

obszarze posadowienia fundamentów,
– rzuty fundamentów wraz z kondygnacjami podziemnymi i przekroje poprzeczne,
– przekroje warstw izolacyjnych w strefie przemarzania i poza rejonem przemarzania

gruntu wraz z przej ciem pomi dzy tymi obszarami oraz zabezpieczeniem izolacji w
strefie przemarzania,
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– sposoby zabezpieczenia hydroizolacji przed uszkodzeniami,
– rozmieszczenie oraz uszczelnienie dylatacji i przerw roboczych,
– szczegó y przej cia instalacji przez warstwy hydroizolacji, po cze  izolacji pionowych

i poziomych oraz zako cze  kraw dzi poziomych izolacji pionowych.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce w ciwo ci materia ów, ich pozyskiwania i

sk adowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materia y stosowane do wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych w
cz ciach podziemnych i przyziemiach budynków powinny mie :
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze

zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z
europejsk  aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa
cz onkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznan  przez Komisj  Europejsk  za zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo

– deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez
producenta, je eli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez Komisj
Europejsk , albo

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce
obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk
Norm  lub aprobat  techniczn , b  uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

– okres przydatno ci do u ycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materia ów
Wszystkie materia y do wykonania robót hydroizolacyjnych cz ci podziemnych i
przyziemi budynków powinny odpowiada  wymaganiom zawartym w dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Wyroby do hydroizolacji pow okowych
Do hydroizolacji pow okowych stosuje si  masy:
– asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,
– polimerowe,
– cementowe,
– cementowo-polimerowe,
– bitumiczno-mineralne,
spe niaj ce wymagania okre lane w normach i aprobatach technicznych.
2.2.2. Wyroby do hydroizolacji z laminatów
Do hydroizolacyjnych laminatów wykonywanych na budowie wykorzystuje si :
– masy asfaltowe, asfaltowo-polimerowe i polimerowe zbrojone wk adk  z tkanin lub

ókien nie podlegaj cych korozji biologicznej,
– masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wk adk  z tkanin lub w ókien,
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– masy bitumiczno-mineralne zbrojone wk adk  z tkanin lub w ókien,
spe niaj ce wymagania okre lone w normach i aprobatach technicznych.
2.2.3. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materia ów rolowych
Do wykonywania izolacji cz ci podziemnych i przyziemi budynków s  nast puj ce
materia y rolowe:
– papy asfaltowe na tekturze i na welonie szklanym oraz papy termozgrzewalne i

samoprzylepne,
– folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.
Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje si  z folii polietylenowych o grubo ci 0,3 mm.
Izolacje wodochronne mog  by  wykonywane z folii polietylenowych o grubo ci 0,4 i 0,5
mm, g adkich i t oczonych folii z PVC oraz membran EPDM.
Wszystkie ww. materia y musz  mie  w asno ci techniczne odpowiadaj ce wymaganiom
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
2.2.4. Wyroby do wykonywania izolacji wg bnych
Do izolacji wg bnych stosuje si  preparaty penetruj ce w g b pod a i tworz ce
izolacj  w pod u metod  krystalizacji wg bnej, spe niaj ce wymagania okre lone w
aprobatach technicznych.
2.2.5. Izolacje z blachy
Do izolacji wodochronnych wykonywanych z blachy wykorzystuje si :
– blach  o owian  o grubo ci co najmniej 2 mm b  grubo ci 1 mm pod warunkiem

umieszczenia w miejscach czenia arkuszy blachy podk adek z blachy o owianej, 
– blach  stalow  o grubo ci co najmniej 2 mm,
które powinny odpowiada  wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
2.2.6. Wyroby do czasowej likwidacji przecieków wody 
Do czasowej likwidacji przecieków wody pojawiaj cych si  na p kni ciach powierzchni
betonowych s  preparaty produkowane na bazie cementów szybkowi cych,
dostarczane w postaci sypkiej, odpowiadaj ce wymaganiom aprobat technicznych.
2.2.7. Materia y pomocnicze
Odr bn  grup  wyrobów stanowi  materia y pomocnicze, wykorzystywane przy
wykonywaniu izolacji i stosowane zgodnie z instrukcj  producenta podstawowych
materia ów hydroizolacyjnych, takie jak: 
– kleje,
– rozpuszczalniki, rodki odt uszczaj ce i zmywaj ce,
– czniki mocuj ce, kotwy, ruby,
– ta my dylatacyjne, uszczelniaj ce,
– woda lub inne preparaty do rozcie czania, 
spe niaj ce wymagania okre lone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach
lub aprobatach technicznych. 

Bez bada  laboratoryjnych mo e by  stosowana tylko wodoci gowa woda pitna.
Woda pochodz ca z innych róde  musi odpowiada  wymaganiom PN-EN 1008:2004
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„Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu”.

2.3. Warunki przyj cia na budow  wyrobów do izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych

Wyroby do robót hydroizolacyjnych mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj
nast puj ce warunki:
–  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegó owej),
–  w ciwie opakowane, firmowo zamkni te (bez oznak naruszenia zamkni ) i

oznakowane (pe na nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol
handlowy wyrobu),

– spe niaj  wymagane w ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i

powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– niebezpieczne wyroby hydroizolacyjne i materia y pomocnicze, w zakresie
wynikaj cym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia
2001 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 84 z pó n. zmianami), posiadaj  karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Zdrowia
z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z pó n. zmianami),

– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spe niaj  wymagania
podane w rozporz dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003 r. w sprawie
oznakowania opakowa  substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pó n. zmianami),

– spe niaj  wymagania wynikaj ce z ich terminu przydatno ci do u ycia (termin
zako czenia robót hydroizolacyjnych powinien si  ko czy  przed zako czeniem
podanych na opakowaniach terminów przydatno ci do stosowania odpowiednich
wyrobów),

Niedopuszczalne jest stosowanie do robót hydroizolacyjnych cz ci podziemnych i
przyziemi budynków materia ów izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do
dziennika budowy lub protoko em przyj cia materia ów.

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroizolacyjnych
Wszystkie wyroby do robót hydroizolacyjnych powinny by  przechowywane i
magazynowane zgodnie z instrukcj  producenta oraz wymaganiami odpowiednich
dokumentów odniesienia tj. norm b  aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno
by  kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarzni ciem i przed dzia aniem promieni s onecznych.

Wyroby hydroizolacyjne konfekcjonowane powinny by  przechowywane w
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oryginalnych, zamkni tych opakowaniach w temperaturze powy ej +5°C a poni ej
+35°C. Wyroby pakowane w worki powinny by  uk adane na paletach lub drewnianej
wentylowanej pod odze, w ilo ci warstw nie wi kszej ni  10. Rolki papy powinny by
ustawione pionowo, a nie poziomo. 

Przy sk adowaniu i przechowywaniu wyrobów zawieraj cych atwopalne
rozpuszczalniki nale y zachowa  przepisy ochrony przeciwpo arowej.

Je eli nie ma mo liwo ci poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wod  nale y
przechowywa  w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przechowywa  wody w opakowaniach po rodkach chemicznych lub w takich, w których
wcze niej przetrzymywano materia y mog ce zmieni  sk ad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprz t do wykonywania robót hydroizolacyjnych
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi i sprz tu, które nie
spowoduj  niekorzystnego wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz

 przyjazne dla rodowiska, a tak e bezpieczne dla brygad roboczych wykonuj cych
hydroizolacj . 

Przy doborze narz dzi i sprz tu nale y uwzgl dni  równie  wymagania producenta
wyrobów hydroizolacyjnych.

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych nale y stosowa  nast puj cy sprz t i
narz dzia pomocnicze: 
a) do przygotowania pod a – m otki, szczotki druciane, odkurzacze przemys owe,

urz dzenia do mycia hydrodynamicznego, urz dzenia do czyszczenia
strumieniowo- ciernego, termometry elektroniczne, wilgotno ciomierze elektryczne,
przyrz dy do badania wytrzyma ci pod a,

b) do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszad em wolnoobrotowym,
betoniarki, 

c) do nak adania izolacji z mas pow okowych – p dzle, szczotki, wa ki, pace, kielnie,
mechaniczne natryskiwacze materia ów izolacyjnych,

d) do ci cia ta m, wk adek zbroj cych, materia ów rolowych i blach – no yczki, no yce,
no e,

e) do zgrzewania – butle propan-butan z palnikiem,
f) do uk adania materia ów rolowych – urz dzenia s ce do odwijania materia ów

izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 4
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4.2. Wymagania szczegó owe dotycz ce transportu materia ów hydroizolacyjnych
Wyroby do robót hydroizolacyjnych mog  by  przewo one jednostkami transportu
samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.
Za adunek i wy adunek wyrobów w opakowaniach, u onych na paletach nale y
prowadzi  sprz tem mechanicznym.

Za adunek i wy adunek wyrobów w opakowaniach uk adanych luzem wykonuje si
cznie. R czny za adunek zaleca si  prowadzi  przy maksymalnym wykorzystaniu

sprz tu i narz dzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wci gniki, wózki.
Materia y hydroizolacyjne w opakowaniach oraz materia y rolowe nale y ustawia

równomiernie obok siebie na ca ej powierzchni adunkowej rodka transportu i
zabezpiecza  przed mo liwo ci  przesuwania si  w trakcie przewozu.

rodki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych musz  umo liwia
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarzni ciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materia y p ynne pakowane w pojemniki, kontenery itp.
nale y chroni  przed przemarzni ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Je eli nie istnieje mo liwo  poboru wody na miejscu wykonania robót, to wod
nale y dowozi  w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno
przewozi  wody w opakowaniach po rodkach chemicznych lub w takich, w których
wcze niej przetrzymywano inne p yny b  substancje mog ce zmieni  sk ad chemiczny
wody.

Transport materia ów hydroizolacyjnych i materia ów wykorzystywanych w innych
robotach budowlanych nie mo e odbywa  si  po wcze niej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst pienia do robót hydroizolacyjnych 
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych w cz ci podziemnej i przyziemiu budynku
mo na przyst pi  po zako czeniu poprzedzaj cych robót budowlanych i robót mog cych
stanowi  przyczyn  uszkodzenia warstw hydroizolacyjnych oraz po przygotowaniu i
kontroli pod y pod roboty izolacyjne a tak e kontroli materia ów.

5.3. Wymagania dotycz ce pod y pod hydroizolacje
5.3.1. Wymagania ogólne dotycz ce wykonania i przygotowania pod y
Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cz ci podziemnych i przyziemi budynków
wykonuje si  na pod ach:
– betonowych lub elbetowych monolitycznych,
– murowanych z kamienia, ceg y ceramicznej budowlanej pe nej, klinkierowej,

betonowej lub z bloczków betonowych,
– z g adzi  cementow  lub otynkowanych tynkiem cementowym.
Pod a pod hydroizolacje podziemnych powierzchni i przyziemi budynków powinny
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spe nia  nast puj ce wymagania ogólne:
– powinny by  no ne i nieodkszta calne,
– powierzchnia powinna by  czysta, odt uszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka

cementowego, bez kawern, ubytków, wypuk ci, p kni  (lu ne cz ci nale y
usun , wypuk ci powy ej 2 mm zlikwidowa  przez skuwanie, piaskowanie lub
hydropiaskowanie, a ubytki i zag bienia o g boko ci powy ej 2 mm i rysy o
szeroko ci wi kszej ni  2 mm wype ni  zapraw  naprawcz  zalecan  przez
producenta wyrobów hydroizolacyjnych),

– po czenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mie  wykonane
fasety o promieniu nie mniejszym ni  3 cm lub powinny by  sfazowane pod k tem 45°
na szeroko ci i wysoko ci co najmniej 5 cm od kraw dzi (sposób ich wykonania
powinien by  zgodny z wymaganiami producenta podanymi w aprobacie technicznej
lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych),

– pod e powinno by  suche (wilgotno  nie przekraczaj ca 5%) lub wilgotne
odpowiednio do wymaga  producenta wyrobów hydroizolacyjnych podanych w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),

– odpowiednio do wymaga  producenta wyrobów hydroizolacyjnych okre lonych w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej pod e nale y zagruntowa  roztworem
do gruntowania w ciwym dla rodzaju nak adanej warstwy izolacyjnej. Powierzchnia
zagruntowana przed u eniem izolacji powinna by  ca kowicie wyschni ta, a pow oka
gruntuj ca powinna by  równomiernie roz ona (ci a) i wykazywa  dobr
przyczepno  do pod a.

5.3.2. Wymagania szczegó owe dotycz ce pod y betonowych i elbetowych
Pod a betonowe i elbetowe, w celu zapewnienia prawid owej wspó pracy z
hydroizolacj , powinny by  wykonane z nast puj cych klas betonu:
– B-7,5 przy izolacji z materia ów bitumicznych,
– B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,
– B-20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, pow okach hydroizolacyjnych na

bazie cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatów penetruj cych.
Do gruntowania pod y betonowych wykonanych na p ytach styropianowych nie wolno

stosowa  roztworów zawieraj cych rozpuszczalniki.
5.3.3. Wymagania szczegó owe dotycz ce pod y murowanych
Wyroby murowe w pod u murowanym powinny mie  wytrzyma  co najmniej 15
MPa, a mur nale y wykona  na zaprawie cementowej.

Pod e murowane nale y przygotowa  odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji,
zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wype nienie
spoin lub naniesienie warstwy zaprawy cementowej, a nast pnie zagruntowanie
powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych
Roboty hydroizolacyjne nale y wykonywa  w temperaturze otoczenia nie ni szej ni
podano w instrukcji producenta materia ów izolacyjnych wykorzystywanych w robotach.
Najcz ciej temperatury powietrza i pod a w czasie uk adania izolacji powinny by  nie
ni sze ni  +5°C i nie wy sze od +35°C. Jednocze nie temperatury otoczenia i pod a
powinny by  co najmniej o 3°C wy sze od panuj cej temperatury punktu rosy.
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Zabronione jest wykonywanie robót poza granicznymi temperaturami okre lonymi
przez producenta stosowanych preparatów, w czasie deszczu, m awki, przy silnym
nas onecznieniu i wilgotno ci powietrza przekraczaj cej 85%. W przypadku
konieczno ci wykonywania hydroizolacji w czasie niesprzyjaj cych warunków
atmosferycznych takich jak za niska temperatura lub zbyt wysoka wilgotno  powietrza
roboty nale y przeprowadza  pod namiotem, stosuj c elektryczne dmuchawy powietrza.
W przypadku silnego wiatru dopuszczalne jest uk adanie izolacji tylko na os oni tej
powierzchni.

Roboty hydroizolacyjne podziemnych cz ci budynków znajduj cych si  poni ej
poziomu gruntu nale y prowadzi  w wykopach o szeroko ci nie mniejszej ni  60 cm.
Je eli g boko  wykopu przekracza 1,00 m, to wykop nale y wykona  ze skarpami
(2,00 m dla ska  zwartych jednorodnych, odspajanych mechanicznie) lub o cianach
pionowych umocnionych deskowaniem. Rodzaj umocowania zale y od kategorii gruntu
danego miejsca.

Przed na eniem izolacji wodochronnej poni ej poziomu terenu nale y obni
poziom zwierciad a wody gruntowej do co najmniej 30 cm poni ej najni szego poziomu
przewidzianej do wykonania warstwy hydroizolacji. Obni ony poziom zwierciad a wody
nale y utrzyma  przez ca y okres wykonywania robót hydroizolacyjnych b  do czasu
zabezpieczenia izolacji warstw  dociskow .

5.5. Wymagania dotycz ce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych cz ci podziemnych i przyziemi budynków

5.5.1. Wymagania ogólne
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB cz
C: „Zabezpieczenia i izolacje.” Zeszyt 5: „Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
cz ci podziemnych budynków” izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cz ci
podziemnych i przyziemi budynków powinny spe nia  nast puj ce wymagania ogólne:
– stanowi  ci y i szczelny uk ad oddzielaj cy budynek lub jego cz  od wody lub

pary wodnej (wyst powanie z uszcze , zacieków, ysin, sp ka , p cherzy,
zmarszczek, fa d itp. wad jest niedopuszczalne),

– ci le przylega  do izolowanego pod a – nie powinny p ka , a ich powierzchnia
powinna by  g adka, bez lokalnych wg bie  lub wybrzusze ,

– izolacja pozioma powinna bez przerw, w sposób ci y, przechodzi  w izolacj
pionow ,

– rodzaj, grubo  i ilo  zastosowanych warstw hydroizolacyjnych powinna by
ka dorazowo projektowana, przy uwzgl dnieniu istniej cych warunków
gruntowo-wodnych panuj cych w miejscu posadowienia budynku oraz jego poziomu
posadowienia,

– przy wykonywaniu izolacji z mas hydroizolacyjnych nale y na bie co (w trakcie
nak adania ka dej warstwy izolacyjnej) kontrolowa  zu ycie materia u tzn. aplikowa
jedno opakowanie gotowego wyroby na wcze niej wydzielony (o okre lonej
powierzchni) fragment pod a,

– izolacja pionowa powinna by  wyprowadzona na min. 50 cm powy ej poziomu
okalaj cego terenu i zako czona w sposób uniemo liwiaj cy wnikanie wód
opadowych pod izolacj ,

– niedopuszczalne jest czenie w obr bie izolacji pionowych i poziomych wyrobów
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oddzia uj cych na siebie w sposób destrukcyjny,
– miejsca przebi  izolacji przez przewody, rury, s upy lub inne elementy konstrukcyjne

powinny by  uszczelnione w sposób wykluczaj cy przecieki wody do wn trza
budynku w tym rejonie,

– w przerwach dylatacyjnych oraz w przerwach roboczych powinny by  zastosowane
odpowiednie zabezpieczenia np. specjalne ta my lub wk adki dylatacyjne
wbudowywane w trakcie betonowania (wk adki powinny by  wykonane z tego samego
materia u i o identycznym profilu na ca ej d ugo ci szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegó owe dotycz ce izolacji przeciwwilgociowych
Izolacje przeciwwilgociowe cz ci podziemnych i przyziemi budynków wykonuje si  z
nast puj cych wyrobów hydroizolacyjnych:
– mas hydroizolacyjnych,
– pap asfaltowych,
– folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB cz  C. Zeszyt
5 wymagania szczegó owe dotycz ce izolacji przeciwwilgociowych wykonywanych w
cz ci podziemnej i przyziemiu budynku s  nast puj ce:
– izolacje pow okowe mog  by  wykonywane tylko od strony zewn trznej fundamentów,

liczba uk adanych warstw powinna by  zgodna z dokumentacj  projektow , ale nie
mniejsza ni  2, a czna grubo  tych warstw powinna wynosi  co najmniej 2 mm,

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

– wymagania dotycz ce wykonywania izolacji przeciwwilgociowych z pap asfaltowych
 takie same jak dla izolacji wodochronnych z pap asfaltowych, ró nica polega tylko

na doborze odpowiedniej papy i ilo ci jej warstw,
– izolacje z folii polietylenowych mocowanych mechanicznie do pod a powinny by

dodatkowo uszczelniane w miejscach zamocowa ,
– folie z tworzyw sztucznych z wyt oczeniami mo na traktowa  jako warstwy

przeciwwilgociowe, je eli zapewniono szczelno  na zak adach tych folii, skutecznie
uszczelniono kraw  poziom  folii na powierzchni ciany, rozwi zano uszczelnienie
w miejscach za ama  izolacji oraz w rejonie po czenia z izolacj  poziom ; przy braku
szczegó owych rozwi za  w tym zakresie, folie takie mo na traktowa  jedynie jako
dodatkowe warstwy drena owe.

5.5.3. Wymagania szczegó owe dotycz ce izolacji wodochronnych
Izolacje wodochronne cz ci podziemnych i przyziemi budynków wykonuje si  z
nast puj cych wyrobów hydroizolacyjnych:
– laminatów z mas hydroizolacyjnych,
– pap asfaltowych,
– folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,
– pow okowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,
– preparatów penetruj cych w g b pod a,
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– blach do hydroizolacji.
Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB cz  C. Zeszyt

5 wymagania szczegó owe dotycz ce izolacji wodochronnych wykonywanych w cz ci
podziemnej i przyziemiu budynku s  nast puj ce:
– izolacje wodochronne z wyrobów rolowych i laminatów powinny by  wykonywane od

strony parcia wody na przegrod ; izolacje wodochronne z mas hydroizolacyjnych na
bazie cementu mog  by  wykonywane zarówno od strony parcia wody, jak te  od
strony przeciwnej – je eli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu
i potwierdzone wynikami bada  laboratoryjnych,

– cianki dociskowe (np. murowane, z ceg y grubo ci nie mniejszej ni  12 cm) powinny
by  ustawione na podk adach lizgowych z dwóch warstw papy podk adowej,

– wysoko cianek dociskowych powinna si ga  do poziomu o 30 cm wy szego od
najwy szego przewidywanego poziomu wyst powania wody gruntowej,

– powy ej cianki dociskowej dopuszczalna jest redukcja ilo ci warstw
hydroizolacyjnych, pod warunkiem e kraw  warstwy wierzchniej jest u ona na
powierzchni warstwy po onej ni ej, zgodnie z kierunkiem sp ywu wody po izolacji,

– w przypadku przej cia s upa przez izolacj  nale y zapewni  mo liwo  odkszta ce
upa przy zachowaniu szczelno ci po czenia,

– przej cia rur przez izolacj  wodochronn  nale y wykona  za pomoc  urz dze
awicowych.

Wymagania szczegó owe dotycz ce izolacji wodochronnych wykonywanych z:
A. Laminatów z mas hydroizolacyjnych
– laminaty mog  stanowi  samodzieln  izolacj  wodochronn  lub w przypadku

laminatów z mas asfaltowych i asfaltowo-polimerowych dodatkow  warstw
nanoszon  na izolacj  z papy,

– dobór uk adu i grubo ci warstw konkretnego laminatu o okre lonych w ciwo ciach
powinien by  dostosowany do wymaganej odporno ci izolacji na dzia anie ci nienia
wody,

– wykonanie laminatu polega na wtopieniu w mas  hydroizolacyjn  wk adki zbroj cej z
tkanin lub w ókien i dok adnym pokryciu jej w ókien mas , tak by na powierzchni
laminatu nie by  widoczny rysunek w ókien wk adki,

– z lepików asfaltowych stosowanych na gor co mo na wykonywa  laminaty tylko
wtedy, gdy masy te uzyska y pozytywn  ocen  do takiego zastosowania w
dokumentach odniesienia (aprobatach technicznych); w przeciwnym razie z uwagi na
wysok  podatno  pow ok asfaltowych na uszkodzenia w temperaturach ujemnych
nale y zaniecha  stosowania tych wyrobów do wykonywania laminatów.

B. Pap asfaltowych
– szeroko  zak adów arkuszy papy w ka dej warstwie powinna wynosi  co najmniej 10

cm; nale y je wykonywa  zgodnie z kierunkiem sp ywu wody,
– zak ady ka dej nast pnej warstwy papy powinny by  przesuni te wzgl dem zak adów

warstwy spodniej odpowiednio: przy izolacji dwuwarstwowej – o 1/2 szeroko ci
arkusza, przy izolacji trzywarstwowej – o 1/3 szeroko ci arkusza itd.,

– papa na welonie szklanym mo e stanowi  tylko jedn  warstw  w wielowarstwowej
(min. trzywarstwowej) izolacji wodochronnej,
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– temperatura lepiku asfaltowego stosowanego na gor co w chwili u ycia powinna
wynosi  od 160°C do 180°C,

– izolacje wodochronne cz ci podziemnych i przyziemi budynków powinny by
dylatowane w tych samych miejscach i p aszczyznach, w których wykonano dylatacje
konstrukcji budynku lub dylatacje z s siednim budynkiem.

W  przypadku wykonywania izolacji wodochronnych z pap asfaltowych
termozgrzewalnych, które s  przeznaczone do przyklejania do pod a oraz sklejania
mi dzy sob  metod  zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy

omieniem palnika gazowego do momentu nadtopienia masy pow okowej – nale y
przestrzega  nast puj cych zasad:
– palnik powinien by  ustawiony w taki sposób, aby jednocze nie podgrzewa  pod e i

wst  papy od strony przek adki antyadhezyjnej; jedynym wyj tkiem jest klejenie
papy na powierzchni p yty warstwowej z rdzeniem styropianowym, kiedy nie
dopuszcza si  ogrzewania pod a,

– dla unikni cia zniszczenia papy dzia anie p omienia powinno by  krótkotrwa e, a
omie  palnika powinien by  ci gle przemieszczany w miar  nadtapiania masy

pow okowej,
– niedopuszczalne jest miejscowe przegrzewanie papy, prowadz ce do nadmiernego

sp ywu masy asfaltowej lub jej zapalenia,
– fragment wst gi papy z nadtopion  pow ok  asfaltow  nale y natychmiast docisn

do ogrzewanego pod a wa kiem, o d ugo ci równej szeroko ci pasma papy.
Przy wykonywaniu izolacji z pap samoprzylepnych nale y dodatkowo przestrzega

nast puj cych zasad:
– powierzchnia pod a powinna by  dostatecznie g adka i zagruntowana, aby

zapewni  dobre doklejenie papy do pod a,
– korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpo rednio po wykonaniu izolacji,
– mo liwe jest stosowanie pap samoprzylepnych w uk adach wielowarstwowych z

papami klejonymi na gor co (np. metod  zgrzewania); w takim przypadku zaleca si ,
aby papa samoprzylepna stanowi a pierwsz  (spodni ) warstw  hydroizolacyjn , gdy
wówczas istnieje mo liwo  jej dodatkowego doklejenia w trakcie wydzielania ciep a
stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

C. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku
Materia y rolowe z tworzyw sztucznych mog  by  mocowane do pod a i czone

metod :
– klejenia lub wulkanizacji,
– zgrzewania,
– mocowania mechanicznego.
Sposób mocowania i czenia materia u izolacyjnego musi by  zgodny z wymaganiami
okre lonymi przez producenta tego materia u w dokumencie odniesienia (aprobacie
technicznej).
Do wykonania izolacji wodochronnych z materia ów rolowych z tworzyw sztucznych
wykorzystuje si :
– folie z tworzyw sztucznych z wyt oczeniami, stanowi ce dodatkow  warstw

drena ow ,
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– folie z tworzyw sztucznych z wyt oczeniami po czone z tekstyliami
wodoprzepuszczalnymi stanowi ce dodatkow  warstw  drena owo-filtruj ,

– folie polietylenowe o grubo ci 0,4 i 0,5 mm (folie polietylenowe o grubo ci 0,3 mm
mog  by  stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany
EPDM,

– folie PVC ze spodni  warstw  bitumo-odporn  przeznaczone do uk adania
bezpo rednio na izolacji papowej.

Zasady których nale y przestrzega  przy uk adaniu hydroizolacji z materia ów rolowych:
– zak ady z folii PVC nale y czy  za pomoc  rozpuszczalników (cykloheksanolu lub

tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejów i dodatkowo wzd  kraw dzi doszczelnia
tzw. up ynnion  foli ; dopuszcza si czenie folii na zak adach metod  zgrzewania,

– mocowanie mechaniczne w obr bie zak adu polega na osadzeniu czników
mocuj cych w spodniej cz ci zak adu, wzd  linii równoleg ej do kraw dzi
brzegowej, a nast pnie dodatkowym doklejeniu warstwy wierzchniej zak adu do
warstwy spodniej, pomi dzy kraw dzi  zewn trzn  warstwy wierzchniej i lini

czników mocuj cych; nie nale y klei  zak adu nad cznikami mocuj cymi,
– poszczególne pasma rolowego materia u hydroizolacyjnego EPDM nale y czy  na

zak adach metod  wulkanizacji lub za pomoc  specjalnego kleju wskazanego przez
producenta materia u hydroizolacyjnego.

D. Pow okowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu
Przy wykonywaniu izolacji pow okowych z mas hydroizolacyjnych na bazie cementu

nanoszonych warstwowo na przygotowane pod e nale y:
– wykorzystywa  masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach

technicznych do takiego zakresu zastosowania,
– przy nanoszeniu poszczególnych warstw pow oki przestrzega  zasad podanych w

specyfikacji szczegó owej i instrukcji (karcie technicznej) producenta uk adanej masy
hydroizolacyjnej.

E. Preparatów penetruj cych w g b pod a
Przy wykonywaniu hydroizolacji metod  krystalizacji wg bnej nale y:
– wykorzystywa  preparaty ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia, tj.

aprobatach technicznych do takiego zakresu zastosowania,
– nanosi  preparat na przygotowane, mokre pod e, zgodnie z wytycznymi podanymi

w karcie technicznej wyrobu hydroizolacyjnego.
Preparaty penetruj ce w g b betonu, po prawid owym ich naniesieniu na pod e, mog
nie tworzy  na jego powierzchni pow oki, poniewa  pow oka ta nie pe ni funkcji jedynej
warstwy hydroizolacyjnej. W ciw  izolacj  betonu w tym przypadku stanowi preparat
krystalizuj cy w jego porach, pod wp ywem znajduj cej si  w nim wilgoci.
F. Blach o owianych i stalowych
Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach o owianych nale y:
– pod a z betonu, tynku cementowego lub cementowo-wapiennego, z g adzi

cementowej oraz zawieraj ce zwi zki siarki zagruntowa  roztworem asfaltowym i
pokry  pap  asfaltow , a powierzchni  blachy os oni  warstw  papy asfaltowej,

– stosowa  blach  o grubo ci co najmniej 2 mm; blach  o grubo ci 1 mm mo na
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stosowa  tylko, gdy w miejscach czenia jej arkuszy, pod ich stykami, umieszczane
 podk adki z blachy o owianej,

– blach  uk ada  tak, by ci le przylega a do izolowanych przegród,
– wszystkie wygi cia blach wykona  tak, by blacha nie p a,
– w okresie podwy szonych temperatur, do czasu wykonania warstwy dociskowej,

on  blach  chroni  prowizorycznie izolacj  termiczn , w celu zabezpieczenia jej
przed odkszta ceniami.

Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach stalowych nale y:
– stosowa  blach  o grubo ci co najmniej 2,0 mm.
– przed rozpocz ciem robót hydroizolacyjnych oczy ci  blach  z rdzy i zabezpieczy

antykorozyjnie,
– izolacj  uk ada  tak, by ci le przylega a do izolowanych przegród,
– arkusze blachy czy  mi dzy sob  poprzez ich spawanie,
– izolacj  mocowa  do pod a za pomoc  kotew, rub lub innych czników

gwarantuj cych skuteczno  po czenia.
5.5.4. Wymagania dotycz ce wykonywania obróbek blacharskich hydroizolacji
Obróbki blacharskie zabezpiecze  wodochronnych cz ci podziemnej i przyziemia
budynku powinny by :
– dostosowane do rodzaju izolacji,
– wykonane z blachy stalowej ocynkowanej o grubo ci od 0,5 do 0,6 mm, zgodnie z

dokumentacj  projektow  i wymaganiami szczegó owej specyfikacji technicznej,
– wykonane tak, by zachowane zosta y wszystkie dylatacje budynku.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót hydroizolacyjnych podziemnych
cz ci i przyziemi budynków

Przed przyst pieniem do robót hydroizolacyjnych nale y przeprowadzi  badania
materia ów, które b  wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrol
przygotowanego pod a.
6.2.1. Badania materia ów
Materia y hydroizolacyjne u yte do wykonania izolacji przeciwwilgociowej lub
wodochronnej powinny odpowiada  wymaganiom podanym w punkcie 2 niniejszej
specyfikacji technicznej.
Bezpo rednio przed u yciem nale y sprawdzi :
– w protokole przyj cia materia ów na budow ; czy dostawca dostarczy  dokumenty

wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych,

– stan opakowa  (oryginalno  opakowa  i ich szczelno ) oraz sposób
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przechowywania materia ów,
– terminy przydatno ci podane na opakowaniach.
6.2.2. Badania pod y pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne
Kontrol  powinny by  obj te w przypadku pod y:
– betonowych – zgodno  wykonywania z dokumentacj  projektow  i odpowiednimi

szczegó owymi specyfikacjami technicznymi, w tym: wytrzyma  i równo
podk adów, czysto  powierzchni, wykonanie napraw i uzupe nie , dopuszczalna
wilgotno  i temperatura  pod a, zabezpieczenie antykorozyjne wystaj cych
elementów metalowych,

– murów z ceg y, kamienia i bloczków betonowych – zgodno  wykonania z
dokumentacj  projektow  i odpowiednimi szczegó owymi specyfikacjami
technicznymi, w tym: wytrzyma , dok adno  wykonania z uwzgl dnieniem
wymaga  szczegó owych specyfikacji technicznych, wype nienie spoin, czysto
powierzchni, wykonanie napraw i uzupe nie  lub wymaganej przez producenta
wyrobów hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotno
i temperatura muru, zabezpieczenie antykorozyjne wystaj cych elementów
metalowych,

– adzi i tynków cementowych – zgodno  wykonania z dokumentacj  projektow  i
szczegó owymi specyfikacjami technicznymi, w tym: sztywno  podk adu, równo  i
wygl d powierzchni, czysto  powierzchni, wykonanie napraw i uzupe nie ,
wilgotno  i temperatura g adzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystaj cych
elementów metalowych.

Niezale nie od rodzaju pod a kontroli ponadto podlegaj :
– styki ró nych p aszczyzn (kraw dzie, naro a itp.) przygotowywanych do izolacji

powierzchni (fasety i sfazowania),
– dodatkowe wymagania dotycz ce przygotowania pod y deklarowane przez

producenta materia ów hydroizolacyjnych, w tym dotycz ce gruntowania pod a.
Wygl d powierzchni pod a nale y oceni  wizualnie, z odleg ci 0,5-1 m, w

rozproszonym wietle dziennym lub sztucznym. Sprawdzenie powierzchni pod a
nale y przeprowadzi  za pomoc aty o d ugo ci 2,0 m, przy onej w 3 dowolnie
wybranych miejscach na ka de 20 m2 pod a i przez pomiar jego odchylenia od aty z
dok adno ci  do 1 mm, na zgodno  z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji
technicznej. Wypuk ci i wg bienia na powierzchni podk adu powinny by  nie wi ksze
ni  2 mm. P kni cia na powierzchni o szeroko ci powy ej 2 mm powinny by
wype nione. Zapylenie powierzchni nale y oceni  przez przetarcie powierzchni such ,
czyst  r .
Sprawdzenie wytrzyma ci pod a na odrywanie powinno by  wykonane zgodnie z
wymaganiami szczegó owej specyfikacji technicznej.
Wilgotno  i temperatur  pod a nale y oceni  przy u yciu odpowiednich przyrz dów
(wilgotno ciomierz, termometr).

Sprawdzenie wielko ci promienia zaokr glenia lub wielko ci skosów styków ró nych
aszczyzn pod y nale y przeprowadzi  za pomoc  szablonu, na zgodno  z

wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.
Pozosta e badania nale y przeprowadzi  metodami opisanymi w odpowiednich
szczegó owych specyfikacjach technicznych.
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Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.
szczegó owej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protoko u kontroli, wpisane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegaj  na sprawdzeniu zgodno ci wykonywanych robót
hydroizolacyjnych z dokumentacj  projektow , szczegó ow  specyfikacj  techniczn  i
instrukcjami producentów wyrobów stosowanych do izolacji. W odniesieniu do izolacji
wielowarstwowych badania te powinny by  przeprowadzane przy wykonywaniu ka dej
warstwy. Powinny one obejmowa  sprawdzenie:
– przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie

5.4. niniejszej ST,
– poprawno ci zagruntowania pod y oraz wykonania poszczególnych warstw w

sposób zapewniaj cy ich ci  i szczelno ,
– poprawno ci obrobienia i uszczelnienia przerw roboczych i dylatacji konstrukcyjnych

budynku,
– poprawno ci obrobienia przebi  i przej  przewodów, rur lub innych elementów

budowlanych przez izolacj ,
– na bie co, w trakcie realizacji ka dej warstwy, ilo ci zu ywanych materia ów

izolacyjnych,
– przestrzegania pozosta ych wymaga  dotycz cych wykonania robót hydroizolacyjnych

podanych w punkcie 5.5. szczegó owej specyfikacji technicznej, w tym: wymaga
dotycz cych stosowanych materia ów, ilo ci i grubo ci nanoszonych warstw, wielko ci
zak adów, dok adno ci sklejenia poszczególnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y
wszystkie wymagania dotycz ce wykonanych robót hydroizolacyjnych, w szczególno ci
w zakresie:
– zgodno ci z dokumentacj  projektow , ST i wprowadzonymi zmianami, które

naniesiono w dokumentacji powykonawczej,
– jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,
– prawid owo ci przygotowania pod y,
– prawid owo ci wykonania izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych oraz warstw

ochronnych i dociskowych,
– sposobu wykonania i uszczelnienia przebi  i przej  przez izolacj , przerw roboczych,

dylatacji i zako cze  kraw dzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji.
Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne s  wyniki bada  dokonanych przed
przyst pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.
Badania izolacji pow okowych z mas przy ich odbiorze nale y przeprowadza  po ich
ca kowitym wyschni ciu i utwardzeniu.
Badania techniczne nale y przeprowadza  w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i
przy wilgotno ci wzgl dnej powietrza nie przekraczaj cej 65%.

197



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja zosta a sporz dzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
19

Ocena jako ci izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:
– sprawdzenie wygl du zewn trznego (równo ci, ci ci, miejsc przebi  i dylatacji

oraz zako cze  kraw dzi izolacji),
– sprawdzenie ilo ci warstw i ich grubo ci,
– sprawdzenie szczelno ci izolacji,
– sprawdzenie przyczepno ci lub przylegania izolacji do pod a,
– sprawdzenie pozosta ych wymaga  okre lonych w pkt. 5.5. szczegó owej specyfikacji

technicznej.
Badania odbiorowe nale y przeprowadzi  metodami okre lonymi w szczegó owej
specyfikacji technicznej.

Sprawdzenie przylegania izolacji do pod a mo na przeprowadzi  wzrokowo i za
pomoc  m otka drewnianego przez lekkie opukiwanie warstwy izolacji w 3 dowolnie
wybranych miejscach na ka de 10-20 m2  powierzchni zaizolowanej lub metod
niszcz  okre lon  w PN-92/B-01814.
Przy opukiwaniu m otkiem charakterystyczny g uchy d wi k wiadczy o nieprzyleganiu i
niezwi zaniu izolacji z pod em.

Sprawdzenia grubo ci pow ok wykonywanych z mas hydroizolacyjnych mo na
dokona  metodami nieniszcz cymi w trakcie ich nak adania (20 punktów kontrolnych na
obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszcz cymi (poprzez wyci cie próbek) po
ich wyschni ciu, wykonuj c co najmniej 1 pomiar na 25 m2 pow oki lecz nie mniej ni  5
na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegó owe zasady obmiaru robót hydroizolacyjnych w podziemnej cz ci i
przyziemiu budynku

Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne oblicza si  w metrach kwadratowych
izolowanej powierzchni w rozwini ciu. Wymiary powierzchni przyjmuje si  w wietle
surowych murów. Z obliczonej powierzchni potr ca si  powierzchnie otworów, s upów,
pilastrów itp. wi ksze od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile
stanowi  one odr bne pozycje przedmiarowe, oblicza si  w metrach.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Przy robotach zwi zanych z wykonywaniem izolacji przeciwwilgociowych i
wodochronnych elementami ulegaj cymi zakryciu s  pod a i poszczególne warstwy w
izolacjach wielowarstwowych. Odbiór pod y musi by  dokonany przed rozpocz ciem
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robót hydroizolacyjnych, natomiast odbiór ka dej ulegaj cej zakryciu warstwy izolacji
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed u eniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru pod y nale y przeprowadzi  badania wymienione w pkt. 6.2.2.
niniejszej specyfikacji. Wyniki bada  nale y porówna  z wymaganiami dotycz cymi
pod y pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, okre lonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych nale y przeprowadzi
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki bada  nale y porówna  z
wymaganiami dotycz cymi poszczególnych warstw izolacji, podanymi w pkt. 5.5.
niniejszej specyfikacji. 

Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na uzna  pod a lub
poszczególne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawid owo, tj. zgodnie z
dokumentacj  projektow  oraz ST i zezwoli  na przyst pienie do kolejnego etapu robót
hydroizolacyjnych.

Je eli chocia  jeden wynik bada  jest negatywny pod e lub kolejna warstwa izolacji
wielowarstwowej nie powinny by  odebrane. W takim przypadku nale y ustali  zakres
prac i rodzaje materia ów koniecznych do usuni cia nieprawid owo ci. Po wykonaniu
ustalonego zakresu prac nale y ponownie przeprowadzi  badania nie odebranego
pod a lub nie przyj tej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu
oraz materia ów nale y zapisa  w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci cz ci robót. Odbioru cz ciowego
robót dokonuje si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robót.
Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w
realizowanych robotach i ich usuni cie przed odbiorem ko cowym.
Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci
kierownika budowy.
Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia
robót, je eli umowa tak  form  przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)
Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w
odniesieniu do ich zakresu (ilo ci), jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz
szczegó ow  specyfikacj  techniczn .

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo ana przez zamawiaj cego, na
podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.
Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:
– dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robót,
– szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
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wykonywania robót,
– dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych

robót,
– dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania

ytych materia ów i wyrobów budowlanych,
– protoko y odbioru robót ulegaj cych zakryciu,
– protoko y odbiorów cz ciowych,
– instrukcje producentów dotycz ce zastosowanych materia ów,
– wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz.

 W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  z przed onymi
dokumentami, przeprowadzi  badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4.
niniejszej ST, porówna  je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5. oraz dokona  oceny
wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne podziemnej cz ci i przyziemia budynku powinny by
odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozytywne, a dostarczone przez wykonawc
dokumenty s  kompletne i prawid owe pod wzgl dem merytorycznym.
Je eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny hydroizolacja nie powinna by
przyj ta. W takim wypadku nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za :
– je eli to mo liwe nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci

izolacji z wymaganiami okre lonymi w pkt. 5.5. i przedstawi  j  ponownie do odbioru,
– je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika, nie

powoduj  nieszczelno ci hydroizolacji oraz nie ograniczaj  jej trwa ci, zamawiaj cy
mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem
warto ci wynagrodzenia w stosunku do ustale  umownych,

– w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany
jest usun  wadliwie wykonan  izolacj  przeciwwilgociow  lub wodochronn ,
wykona  j  ponownie i powtórnie zg osi  do odbioru.

W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich
uzupe nieniu.
Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli
zamawiaj cego i wykonawcy. Protokó  powinien zawiera :
– ustalenia podj te w trakcie prac komisji,
– ocen  wyników bada ,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,
– stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót hydroizolacyjnych z

zamówieniem.
Protokó  odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego
pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc .

8.5. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji
przeciwwilgociowej i wodochronnej w cz ci podziemnej i przyziemiu budynku po
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ytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad.
Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny
wizualnej izolacji, z uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny
(ko cowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót.
Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi  wykonawcy
wszystkie zauwa one wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I
PRAC TOWARZYSZ CYCH

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci
Rozliczenie robót hydroizolacyjnych mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu
pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót
hydroizolacyjnych w podziemnej cz ci i przyziemiu budynku stanowi warto  tych robót
obliczona na podstawie:
– okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót

zaakceptowanych przez zamawiaj cego i obmierzonych zgodnie z pkt. 7.2.
szczegó owej specyfikacji technicznej,

– ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót hydroizolacyjnych lub kwoty rycza towe

obejmuj ce izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej cz ci i przyziemiu
budynku uwzgl dniaj :
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie materia ów, narz dzi i sprz tu,
– obs ug  sprz tu nieposiadaj cego etatowej obs ugi,
– ustawienie i przestawienie drabin oraz lekkich rusztowa  przestawnych

umo liwiaj cych wykonanie robót na wysoko ci do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,
– zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania,
– przygotowanie materia ów izolacyjnych i materia ów pomocniczych,
– przygotowanie pod y,
– demonta  przed robotami hydroizolacyjnymi i monta  po wykonaniu robót elementów,

które wymagaj  zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,
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– wykonanie prac hydroizolacyjnych,
– usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powsta ych w czasie

wykonywania robót,
– uporz dkowanie miejsca wykonywania robót,
– usuni cie pozosta ci, resztek i odpadów materia ów w sposób podany w

szczegó owej specyfikacji technicznej,
– likwidacj  stanowiska roboczego,
– utylizacj  opakowa  i resztek materia ów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i

wymaganiami szczegó owej specyfikacji technicznej.
W kwotach rycza towych uj te s  równie  koszty ewentualnego obni enia poziomu

zwierciad a wody gruntowej oraz koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa
niezb dnych do wykonania robót hydroizolacyjnych na wysoko ci ponad 4,5 m od
poziomu ich ustawienia.

Przy rozliczaniu robót hydroizolacyjnych wed ug uzgodnionych cen jednostkowych
koszty obni enia poziomu zwierciad a wody gruntowej oraz koszty rusztowa  mog  by
uwzgl dnione w tych cenach lub stanowi  podstaw  oddzielnej p atno ci. Sposób
rozliczenia tych kosztów nale y ustali  w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
PN-69/B-10260
Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-90/B-04615
Papy asfaltowe i smo owe – Metody bada .
PN-B-24000:1997
Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24002:1997
Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24002:1997/Ap1:2001
Asfaltowa emulsja anionowa.
PN-B-24003:1997
Asfaltowa emulsja kationowa.
PN-B-24004:1997
Masa asfaltowo-aluminiowa.
PN-B-24004:1997/Az1:2004
Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).
PN-B-24005:1997
Asfaltowa masa zalewowa.
PN-B-24006:1997
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Masa asfaltowo-kauczukowa.
PN-B-24008:1997
Masa uszczelniaj ca.
PN-B-24620:1998
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.
PN-B-24620:1998/Az1:2004
Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).
PN-B-24625:1998
Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wype niaczami stosowane na gor co.
PN-89/B-27617
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
PN-B-27617/A1:1997
Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).
PN-91/B-27618
Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i
welonu szklanego.
PN-92/B-27619
Papa asfaltowa na folii lub ta mie aluminiowej.
PN-B-27620:1998
Papa asfaltowa na welonie z w ókien szklanych.
PN-B-27621:1998
Papa asfaltowa podk adowa na w ókninie przeszywanej.
PN-EN 13252:2002
Geotekstylia i wyroby pokrewne – w ciwo ci wymagane w odniesieniu do wyrobów
stosowanych w systemach drena owych.
PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U)
Geotekstylia i wyroby pokrewne – w ciwo ci wymagane w odniesieniu do wyrobów
stosowanych w systemach drena owych (Zmiana A1).
PN-EN 13969:2005 (U)
Elastyczne wyroby wodochronne – Wyroby asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej

cznie z wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji przeciwwodnej
elementów podziemnych – Definicje i w ciwo ci.
PN-EN 1015-2:2000
Metody bada  zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do bada .
PN-EN 1015-3:2000
Metody bada  zapraw do murów – Okre lenie konsystencji wie ej zaprawy (za pomoc
stolika rozp ywu).
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005

203



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja zosta a sporz dzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
25

Metody bada  zapraw do murów – Okre lenie konsystencji wie ej zaprawy (za pomoc
stolika rozp ywu) (Zmiana A1).
PN-EN 1015-4:2000
Metody bada  zapraw do murów – Okre lenie konsystencji wie ej zaprawy (za pomoc
penetrometru).
PN-EN 1015-12:2002
Metody bada  zapraw do murów – Cz  12: Okre lenie przyczepno ci do pod a
stwardnia ych zapraw na obrzutk  i do tynkowania.
PN-EN 197-1:2002
Cement – Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów
powszechnego u ytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005
Cement – Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów
powszechnego u ytku (Zmiana A1).
PN-EN 197-2:2002
Cement – Cz  2: Ocena zgodno ci.
PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane – Cz  1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno ci.
PN-EN 1008-1:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu.
PN-EN 934-6:2002
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Cz  6: Pobieranie próbek, kontrola
zgodno ci i ocena zgodno ci.
PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U)
Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu – Cz  6: Pobieranie próbek, kontrola
zgodno ci i ocena zgodno ci.
PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzyma ciowych.
PN-EN 1542-2000
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Metody bada  –
Pomiar przyczepno ci przez odrywanie.
PN-92/B-01814
Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie – Konstrukcje betonowe i elbetowe –
Metoda badania przyczepno ci pow ok ochronnych.

10.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881).
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– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 
r. Nr 204, poz. 2087).

– Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr
207, poz. 2016 z pó n. zmianami).

– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.
z 2001 r. Nr 11, poz. 84 z pó n. zmianami).

10.3. Rozporz dzenia
– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego

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

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika
budowy, monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego
dane dotycz ce bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pó niejszymi zmianami).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobów deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny zgodno ci, wymaga , jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki
uczestnicz ce w ocenie zgodno ci oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z pó n. zmianami).

– Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002
r. Nr 140, poz. 1171, z pó n. zmianami).

– Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowa  substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 173, poz. 1679, z pó n. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I, cz

3) Arkady, Warszawa 1990 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz  C:

Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne cz ci
podziemnych budynków. Warszawa 2005 r.

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne.
Kod CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.
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12.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

TYNKOWANIE

ROBOTY RENOWACYJNE
(Kod CPV 45453100-8)

TYNKI RENOWACYJNE WEWN TRZNE I ZEWN TRZNE
(Kod CPV 45410000-4)
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SPIS TRE CI

1. CZ  OGÓLNA 

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW 

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU 

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT 

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZ CYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Najwa niejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegó owa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jako ci
WTA – Wissenschaftlich-Technische Arbeitsgemeinschaft für Bauwerkhaltung und
Denkmalpflege e. V. (Zespó  naukowo-techniczny ds. konserwacji budowli i zabytków)
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1. CZ  OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru tynków renowacyjnych wewn trznych i zewn trznych.

1.2. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Specyfikacja dotyczy jednego z etapów prac naprawczo-renowacyjno-osuszeniowych
zwi zanych z zastosowaniem systemu tynków renowacyjnych, który zabezpiecza ciany i
sklepienia budynków i budowli zawilgoconych oraz zasolonych na skutek podci gania
kapilarnego przed dalsz  destrukcj  spowodowan  krystalizacj  soli oraz pozwala na stopniowe
usuwanie nadmiaru wilgoci z przegrody do otaczaj cego powietrza.

Przedmiotem opracowania jest okre lenie wymaga  odno nie w ciwo ci systemowych
materia ów wykorzystywanych do prac tynkarskich, wymaga  w zakresie robót
przygotowawczych oraz wymaga  dotycz cych wykonania i odbiorów robót tynkarskich z
zastosowaniem systemu tynków renowacyjnych. Specyfikacja ta nie dotyczy innych etapów
prac renowacyjnych polegaj cych na wykonaniu wtórnych izolacji: poziomej i pionowej oraz
osuszaniu budynków i budowli, jak równie  wykonania odsalaj cych tynków kompresowych
(traconych), skuwanych po zako czeniu procesu odsalania lub jego etapu. Roboty te uj te s  w
odr bnych standardowych specyfikacjach technicznych.

1.3. Okre lenia podstawowe, definicje
Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre leniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a tak e
zdefiniowanymi poni ej:
Roboty naprawczo-renowacyjno-osuszeniowe  – zespó  czynno ci technicznych i
technologicznych, powoduj cych trwa e zmniejszenie zawilgocenia cian (do poziomu
wilgotno ci higroskopijnej lub porównywalnej – zazwyczaj jest to ok. 3-5% wilgotno ci masowej),
umo liwiaj cych prowadzenie dalszych prac budowlanych lub konserwatorskich, a po ich
wykonaniu zapewniaj cych w ciw  eksploatacj .
System tynków renowacyjnych – system kompatybilnych ze sob  materia ów stosowanych do
kompleksowej renowacji wilgotnych i zasolonych murów. Podstawowymi sk adnikami s :
obrzutka, tynk podk adowy (magazynuj cy), tynk renowacyjny. Do sk adników uzupe niaj cych
zaliczy  mo na: preparat do neutralizacji soli, szpachl  wyg adzaj , farby do wymalowa .
Obrzutka  – warstwa zaprawy nak adana na pod e w sposób pó kryj cy lub
ca opowierzchniowy,  w celu poprawienia przyczepno ci tynku renowacyjnego do pod a. 
Tynk podk adowy WTA – fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania tynków,
której producent deklaruje zgodno  z norm  PN-EN 998-1:2004 i jednocze nie spe niaj
wymagania instrukcji WTA – Merkblatt  2-9-04 Sanierputzsysteme potwierdzone certyfikatem
WTA, stosowana do wyrównywania pod a pod tynk renowacyjny WTA lub jako warstwa
systemu magazynuj ca szkodliwe sole budowlane.
Tynk renowacyjny WTA  – fabrycznie przygotowana, sucha mieszanka do wykonywania
tynków, której producent deklaruje zgodno  z norm  PN-EN 998-1:2004 i jednocze nie
spe niaj  wymagania instrukcji WTA – Merkblatt 2-9-04 Sanierputzsysteme potwierdzone
certyfikatem WTA.
Tynk renowacyjny  – zaprawa tynkarska o okre lonych w ciwo ciach, stosowana do cian
murowych wilgotnych zawieraj cych sole rozpuszczalne w wodzie, któr  producent klasyfikuje
jako zapraw  tynkarsk  renowacyjn  wg PN-EN 998-1:2004. Zaprawy te maj  du  porowato
i przepuszczalno  pary wodnej oraz obni one podci ganie kapilarne. 
Preparat do neutralizacji soli  – preparat do powierzchniowej neutralizacji soli, nak adany
zawsze bezpo rednio na oczyszczone i przygotowane pod e przed rozpocz ciem robót
tynkarskich. Mo e by  stosowany opcjonalnie.
Stopie  zasolenia muru  – okre lona laboratoryjnie w % (w stosunku do masy) ilo
szkodliwych soli budowlanych:  azotanów, siarczanów i chlorków, pozwalaj ca na klasyfikacj ,
wg instrukcji WTA – Merkblatt  2-9-04 Sanierputzsysteme, obci enia szkodliwymi solami i

ca podstaw  do zaprojektowania uk adu i grubo ci warstw systemu tynków renowacyjnych.
Wyró nia si  trzy stopnie zasolenia przegród. Podzia , ze wzgl du na ilo  szkodliwych soli
budowlanych w %, podano w tablicy 1.
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Tablica 1. Stopnie zasolenia przegród

Rodzaj soli
Stopie  zasolenia

niski redni wysoki

azotany (NO3
-) < 0,1 0,1 – 0,3 > 0,3

siarczany (SO4
2-) < 0,5 0,5 – 1,5 > 1,5

chlorki (Cl -) < 0,2 0,2 – 0,5 > 0,5

Wilgotno  masowa  – wyra any w % stosunek masy wilgoci znajduj cej si  w materiale do
masy suchego materia u.
Wilgotno  higroskopijna  – wyra any w % stosunek masy wilgoci wch oni tej pod postaci
pary wodnej przez materia  do masy suchego materia u, w konkretnych warunkach
cieplno-wilgotno ciowych, w stanie równowagi. 
Wspó czynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej  – wska nik, który okre la ile razy wy szy
jest opór dyfuzyjny warstwy materia u od oporu warstwy powietrza o tej samej grubo ci i w tych
samych warunkach. W niniejszej specyfikacji przyj to terminologi  z PN-EN 998-1: 2004 –
parametr ten nazywany jest wspó czynnikiem przepuszczalno ci pary wodnej.
Zast pczy (porównawczy) opór dyfuzyjny  – wyra ana w metrach grubo  warstwy
nieruchomego powietrza, której opór dyfuzyjny dla pary wodnej jest taki sam jak warstwy
materia u o grubo ci d.

1.4. Wymagania dotycz ce robót
1.4.1. Ogólne wymagania dotycz ce wykonania tynków renowacyjnych
Wykonawca systemu tynków renowacyjnych jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz
za zgodno  z dokumentacj  projektow , specyfikacjami technicznymi i poleceniami inspektora
nadzoru. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotycz ce robót podano w ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.4.2. Wymagania szczegó owe dotycz ce zastosowania systemu tynków renowacyjnych
Tynki renowacyjne stosowane s  na zawilgoconych i/lub zasolonych elementach budynku

cianach, sklepieniach) jako tzw. rodki flankuj ce, po wykonaniu wtórnej hydroizolacji
poziomej i pionowej. Dopuszczalne jest stosowanie systemu tynków renowacyjnych przy braku
skutecznie funkcjonuj cych izolacji pierwotnych, jednak e wymaga to przeprowadzenia
dog bnej analizy. 
Tynki renowacyjne skuteczne s  tylko przy kapilarnym i/lub higroskopijnym zawilgoceniu muru.
Niedopuszczalne jest stosowanie tynków renowacyjnych na elementach obci onych wod
wywieraj  ci nienie hydrostatyczne.
Niedopuszczalne jest stosowanie tynków renowacyjnych w miejscach, które w pó niejszym
okresie b  obsypane gruntem.

1.5. Dokumentacja wykonania systemu  tynków renowacyjnych
1.5.1. Dokumentacja wykonania systemu tynków renowacyjnych wtórnych stanowi cz
sk adow  dokumentacji robót naprawczo-renowacyjno-osuszeniowych.
Roboty te nale y wykonywa  na podstawie dokumentacji, której wykaz oraz podstawy prawne
sporz dzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

1.5.2. Dokumentacja prac naprawczo-renowacyjno-osuszeniowych powinna w szczególno ci
sk ada  si  z:
– inwentaryzacji i opisu stanu istniej cego (je li to mo liwe, z uwzgl dnieniem historii budynku)

z opisem zakresu i rodzaju zniszcze ,
– analizy (okre lenia) przyczyn zawilgocenia i zasolenia oraz ewentualnych innych zniszcze ,
– okre lenia sposobów naprawy i zakresu ewentualnych remontów, z uwzgl dnieniem

przysz ego sposobu u ytkowania obiektu.

1.5.3. W celu prawid owego zaprojektowania i wykonania prac konieczne jest:

209



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja zosta a sporz dzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
5

– okre lenie warunków gruntowo-wodnych,
– okre lenie wp ywu ukszta towania terenu na mo liwo  nap ywu wód,
– zlokalizowanie innych róde  wody i wilgoci (np. uszkodze  instalacji wod-kan, przecieków

przez nieszczelne dachy, uszkodze  obróbek blacharskich),
– okre lenie stanu technicznego budynku (mury, tynki, sklepienia), w tym:

rodzaju murów i ich uk adu, uk adu pomieszcze , obecno ci piwnic,
stanu istniej cych izolacji lub stwierdzenie ich braku,
opracowanie map (rozk adu) zawilgocenia i zasolenia, wraz z okre leniem ilo ci i
rodzaju wyst puj cych soli (chlorków, azotanów i siarczanów),
ustalenie obecno ci grzybów i ple ni (ewentualnie ekspertyza  mykologiczna),

– wykonanie analiz cieplno-wilgotno ciowych (wilgo  kondensacyjna, mostki termiczne).

1.5.4. W ramach diagnostyki laboratoryjnej niezb dne mo e by  wykonanie nast puj cych
bada :
– oznaczenie zawarto ci wilgoci w materiale budowlanym,
– oznaczenie warto ci pe nego nasycenia oraz stopnia przesi kni cia wilgoci ,
– oznaczenie pobierania wody na zasadzie w oskowato ci,
– oznaczenie rodzaju soli i ich st ,
– badanie rodków wi cych, struktur materia owych itp.
– W pracach wybitnie konserwatorskich niezb dne mo e by  wykonanie nast puj cych

bada :
– oznaczenie metodami nieniszcz cymi w ciwo ci kamieni (materia u konstrukcyjnego

przegrody),
– badania porowato ci,
– oznaczenie pH,
– oznaczenie zawarto ci gipsu.

1.5.5. Zastosowanie tynku renowacyjnego musi zawsze wynika  z bada  stanu konkretnego
obiektu. W wyniku przeprowadzenia koniecznych bada  nale y okre li :
– przyczyny zawilgocenia,
– rodzaje i poziomy wyst puj cych szkodliwych soli (azotany, siarczany, chlorki),
– czy stan muru pozwala na po enie tynku.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce w ciwo ci materia ów, ich pozyskiwania i

sk adowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materia ów
Wszystkie materia y do wykonania systemu tynków renowacyjnych powinny odpowiada
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Norma PN-EN 998-1:2004 „Wymagania dotycz ce zapraw do murów – Cz  1: Zaprawa
tynkarska” zawiera tak e wymagania dotycz ce tynków renowacyjnych. Przy renowacji
zawilgoconych i zasolonych cian jest istotne, eby stosowa  system tynków renowacyjnych,
którego sk adniki cechuj  si  odpowiednimi parametrami i s  ze sob  kompatybilne a nie
pojedynczy tynk renowacyjny, czego nie uwzgl dnia PN-EN 998-1:2004. Dlatego konieczne jest
dodatkowo powo anie si  na wymogi instrukcji WTA: Merkblatt  2-9-04 Sanierputzsysteme
(Systemy tynków renowacyjnych).

2.2.1. Zaprawy do wykonywania obrzutki
Wymogi dla zapraw do obrzutki pó kryj cej (pokrywaj ca max 50% powierzchni) podano w
tablicy 2.

Tablica 2. W ciwo ci zaprawy do obrzutki pó kryj cej

Parametr
Wymogi wg

instrukcji WTA
2-9-04

Wymogi wg
PN-EN

998-1:2004
Metodyka bada
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a b c d
Grubo  [mm]  5 – –

Wymogi dla zapraw do obrzutki ca opowierzchniowej podano w tablicy 3.
Tablica 3. W ciwo ci zaprawy do obrzutki ca opowierzchniowej

Parametr
Wymogi wg 

instrukcji  WTA
2-9-04

Wymogi wg 
PN-EN

998-1:2004
Metodyka bada

a b c d
Grubo  [mm]  5 – –

boko  wnikania 
wody [mm]
– Po 1 godzinie
– Po 24 godzinach

> 5
na ca ej
grubo ci

–
–

PN-EN 1015-18
PN-EN 1015-18

2.2.2. Zaprawy do wykonywania tynku podk adowego
Wymogi dla zapraw do wykonywania tynku podk adowego podano w tablicy 4.

Tablica 4. W ciwo ci zaprawy do wykonywania tynku podk adowego

Parametr
Wymogi wg 

instrukcji  WTA
2-9-04

Wymogi wg  PN-EN
998-1:2004 Metodyka bada

a b c d
ciwo ci wie ej zaprawy

Konsystencja (rozp yw)  w mm 170±5 – PN-EN 1015-3
Zawarto  porów powietrza w % > 20 Warto  deklarowana PN-EN 1015-7
Czas zachowania w asno ci
roboczych w minutach 

– Warto  deklarowana PN-EN 1015-9

ciwo ci stwardnia ej zaprawy
sto  w kg/m3 Warto

deklarowana
– PN-EN 1015-10

Wytrzyma  na ciskanie w
N/mm2

> wytrzyma ci
na ciskanie
tynku
renowacyjnego

Kategoria CS II, CS III
lub CS IV

PN-EN 1015-11

Przyczepno  w N/mm2

Symbol modelu p kni cia

–

–

Warto  deklarowana
A, B lub C

PN-EN 1015-12

Absorpcja wody spowodowana
podci ganiem kapilarnym w kg/m
2*min1/2

– Warto  deklarowana
kategoria W0, W1 lub
W2

PN-EN 1015-18

Absorpcja wody spowodowana
podci ganiem kapilarnym w ci gu
24 godzin w kg/m2 (badana na
kr kach)

> 1 – DIN V 18550

boko  wnikania wody  w mm > 5 – p. 6.3.7. instr.
WTA 2-9-04

Wspó czynnik przepuszczalno ci
pary wodnej 

–
< 18

Warto  deklarowana
–

PN-EN 1015-19
DIN 52615
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Porowato  w % obj.
– tynk stosowany jako

podk adowy (magazynuj cy
sole) 

– tynk stosowany tylko jako
wyrównuj cy pod e

  > 45

 > 35

p. 6.3.9. instr.
WTA 2-9-04

Wspó czynnik przewodzenia
ciep a w W/mK

– Warto  tabelaryczna PN-EN 1745, 
tab. A.12

Reakcja na ogie klasa PN-EN 13501-1
Trwa – Ocena i deklaracja na

podstawie uznanych
przepisów w miejscu
przewidzianego
stosowania zaprawy

PN-EN 998-1

ciwo ci zaprawy nak adanej natryskowo (dodatkowe)
Zawarto  porów powietrza w % Warto

deklarowana
– PN-EN 1015-7

sto wie ej zaprawy  w kg/m
3

Warto
deklarowana

– PN-EN 1015-6

Porowato  w % obj.

– tynk stosowany  jako
podk adowy (magazynuj cy
sole)

– tynk stosowany tylko jako
wyrównuj cy pod e

  > 45

 > 35

– p. 6.3.9. instr.
WTA 2-9-04
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2.2.3. Zaprawy do wykonywania tynku renowacyjnego
Wymogi dla zapraw do wykonywania tynku renowacyjnego podano w tablicy 5.

Tablica 5. W ciwo ci zaprawy do wykonywania tynku renowacyjnego

Parametr
Wymogi wg 

instrukcji WTA
2-9-04

Wymogi wg  PN-EN
998-1:2004 Metodyka bada

a b c d
ciwo ci wie ej zaprawy

Konsystencja (rozp yw)  w mm 170±5 – PN-EN 1015-3
sto  w kg/m3 Warto

deklarowana
Warto  deklarowana PN-EN 1015-6

Zawarto  porów powietrza w % > 25 Warto  deklarowana PN-EN 1015-7
Zdolno  zatrzymywania wody w
%

> 85 – DIN 18555-7

Czas zachowania w asno ci
roboczych w minutach 

– Warto  deklarowana PN-EN 1015-9

ciwo ci stwardnia ej zaprawy
sto  w kg/m3 < 1400 Warto  deklarowana PN-EN 1015-10

Wytrzyma  na ciskanie w
N/mm2

Od 1,5 do 5 Kategoria CS II PN-EN 1015-11

Wytrzyma  na zginanie przy
rozci ganiu w N/mm2

Warto
deklarowana

– PN-EN 1015-11

Stosunek wytrzyma ci na
ciskanie do wytrzyma ci na

zginanie przy rozci ganiu

< 3 – p. 6.3.4. instr.
WTA 2-9-04

Przyczepno  w N/mm2 – Warto  deklarowana PN-EN 1015-12
Symbol modelu p kni cia – A, B lub C
Absorpcja wody spowodowana
podci ganiem kapilarnym w ci gu
24 godzin  w kg/m2

–  0,3 PN-EN 1015-18

Absorpcja wody spowodowana
podci ganiem kapilarnym w ci gu
24 godzin w kg/m2 (badana na
kr kach)

> 0,3 – DIN V 18550

boko  wnikania wody  w mm < 5

–

–

 5

p. 6.3.7. instr.
WTA 2-9-04

PN-EN 1015-18
Wspó czynnik przepuszczalno ci
pary wodnej 

–
< 12

 15
–

PN-EN 1015-19
DIN 52615

Porowato  w % obj. > 40 p. 6.3.9. instr.
WTA 2-9-04

Odporno  na sole odporny p. 6.3.10. instr.
WTA 2-9-04

Wspó czynnik przewodzenia
ciep a w W/mK

– Warto  tabelaryczna PN-EN 1745, 
tab. A.12

Reakcja na ogie klasa PN-EN 13501-1
Trwa – Ocena i deklaracja na

podstawie uznanych
przepisów w miejscu
przewidzianego
stosowania zaprawy

PN-EN 998-1

ciwo ci dla zaprawy nak adanej natryskowo (dodatkowe)
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Zawarto  porów powietrza w % Warto
deklarowana

– PN-EN 1015-7

sto wie ej zaprawy  w kg/m
3

Warto
deklarowana

– PN-EN 1015-6

Porowato  w % obj. > 40 – p. 6.3.9. instr.
WTA 2-9-04

2.2.4. Zaprawy do wykonywania warstw wyko czeniowych (wyg adzaj cych) i farby do
wymalowa
Wymogi dla zapraw do wykonywania warstw wyko czeniowych (wyg adzaj cych) i farb do
wymalowa  podano w tablicy 6.

Tablica 6. W ciwo ci zaprawy do wykonywania warstw wyko czeniowych i farb do
wymalowa

Parametr
Wymogi wg 

instrukcji  WTA
2-9-04

Wymogi wg 
PN-EN

998-1:2004
Metodyka bada

a b c d
Farby i pow oki wewn trzne

Zast pczy (porównawczy) opór
dyfuzyjny Sd dla ka dej warstwy, w m

< 0,2 – – 1)

Farby i pow oki zewn trzne
Zast pczy (porównawczy) opór
dyfuzyjny Sd dla ka dej warstwy, w m

< 0,2 – – 1)

Wspó czynnik nasi kliwo ci
powierzchniowej w kg/m2h1/2

< 0,2 – – 1)

Mineralne szpachle zewn trzne
Absorpcja wody spowodowana
podci ganiem kapilarnym w kg/m2h1/2

< 0,5 – DIN V 18550

1) WTA 2-9-04 nie precyzuje metodyki bada

2.2.5. Woda
Do przygotowania zapraw stosowa  mo na wod  odpowiadaj  wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 „Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.
Bez bada  laboratoryjnych mo e by  stosowana tylko wodoci gowa woda pitna.
2.2.6. Pozosta e materia y
Pozosta e sk adniki systemu, takie jak preparaty do powierzchniowej neutralizacji soli, preparaty
biobójcze, materia y przygotowywane na placu budowy itp. musz  mie  w ciwo ci techniczne
okre lone w specyfikacjach producentów systemów tynków renowacyjnych.

Kruszywo, je eli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spe nia
wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zaprawy”.

Cement powinien spe nia  wymagania normy: PN-EN 197-1:2002 „Cement – Cz  1: Sk ad,
wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego u ytku”.
Wapno powinno spe nia  wymagania normy: PN-EN 459-1:2003 „Wapno budowlane – Cz  1:
Definicje, wymagania i kryteria zgodno ci”.

Szczegó owe wymagania dotycz ce kruszyw (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiw (cement,
wapno), rodzaju i klasy zapraw oraz ewentualnych dodatków (dodatki napowietrzaj ce, emulsje
polimerowe itp.) powinny by  zgodne z wymaganiami okre lonymi w specyfikacjach
producentów systemów.

2.3. Warunki przyj cia na budow  wyrobów do wykonywania systemu tynków
renowacyjnych

Wyroby do wykonywania systemu tynków renowacyjnych mog  by  przyj te na budow , je li
spe niaj  nast puj ce warunki:
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– s  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i
specyfikacji technicznej (szczegó owej),

– s  w oryginalnie zamkni tych opakowaniach,
– s  oznakowane w sposób umo liwiaj cy pe  identyfikacj ,
– spe niaj  wymagane w ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów lub zalecenia
producentów dotycz ce stosowania wyrobów,

– niebezpieczne sk adniki systemu i/lub materia y pomocnicze, w zakresie wynikaj cym z
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11,
poz. 84 z pó n. zmianami), posiadaj  karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,
opracowane zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie
karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140,
poz. 1171 z pó n. zmianami),

– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spe niaj  wymagania podane w
rozporz dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowa  substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz.
1679, z pó n. zmianami),

– spe niaj  wymagania wynikaj ce z ich terminu przydatno ci do u ycia (termin zako czenia
prac renowacyjnych powinien si  ko czy  przed zako czeniem podanych na opakowaniach
terminów przydatno ci do stosowania odpowiednich wyrobów).
Niedopuszczalne jest stosowanie do prac renowacyjnych materia ów nieznanego

pochodzenia.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protoko em przyj cia materia ów.

2.4. Warunki przechowywania wyrobów wchodz cych w sk ad systemu tynków
renowacyjnych

Wszystkie wyroby powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b  aprobat
technicznych lub wytycznych ze specyfikacji producentów systemów.

Je eli w sk ad systemu wchodz  wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposób
magazynowania musi uwzgl dnia  ochron  zdrowia cz owieka i bezpiecze stwa oraz ochron
rodowiska, zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty

charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz.
1171 z pó niejszymi zmianami).

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno by  kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni ciem i
przed dzia aniem promieni s onecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by  przechowywane w oryginalnych, zamkni tych
opakowaniach w temperaturze powy ej +5°C a poni ej +35°C, o ile specyfikacja producenta
systemu nie stanowi inaczej. Wyroby pakowane w worki powinny by  uk adane na paletach lub
drewnianej wentylowanej pod odze, w ilo ci warstw nie wi kszej ni  10. 

Je eli nie ma mo liwo ci poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wod  nale y
przechowywa  w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa
wody w opakowaniach po rodkach chemicznych lub w takich, w których wcze niej
przetrzymywano materia y mog ce zmieni  sk ad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 3

3.2. Sprz t do wykonywania systemu tynków renowacyjnych
Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi i sprz tu, które nie spowoduj
niekorzystnego wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla
rodowiska, a tak e bezpieczne dla brygad roboczych wykonuj cych prace renowacyjne. Przy
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doborze narz dzi i sprz tu nale y uwzgl dni  wymagania producenta stosowanych materia ów.
Do wykonywania robót renowacyjnych nale y stosowa  nast puj cy sprz t i narz dzia
pomocnicze:
– do przygotowania i oceny stanu pod a – m otki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane,

szpachelki, odkurzacze przemys owe, urz dzenia do mycia hydrodynamicznego, urz dzenia
do czyszczenia strumieniowo- ciernego, termometry do mierzenia temperatury pod a i
powietrza, wilgotno ciomierze do oznaczania wilgotno ci wzgl dnej powietrza,
wilgotno ciomierze do oznaczania wilgotno ci pod a, mierniki umo liwiaj ce okre lenie
punktu rosy, przyrz dy do badania wytrzyma ci pod a, aty,

– do nak adania preparatów grzybobójczych, gruntuj cych, przeciwsolnych – p dzle, szczotki,
wa ki, urz dzenia do natrysku (przy doborze urz dze  natryskowych nale y uwzgl dnia
wytyczne ze specyfikacji producenta systemu),

– do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszad em wolnoobrotowym, mieszalniki,
betoniarki (przeciwbie ne), urz dzenia umo liwiaj ce oznaczenie zawarto ci porów
powietrza lub g sto ci wie ej zaprawy (przy aplikacji metodami natryskowymi),

– do r cznej aplikacji zapraw – zwyk e narz dzia tynkarskie (kielnia, paca),
– do natryskowego nak adania zapraw – agregaty natryskowe, mieszalniki o rednicach i

dopuszczalnych d ugo ciach w ów jak równie  typach dysz zgodnych z wymaganiami
okre lonymi przez producenta stosownego materia u.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegó owe dotycz ce transportu materia ów
Wyroby stosowane do wykonania systemu tynków renowacyjnych mog  by  przewo one
jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Za adunek i wy adunek wyrobów w opakowaniach, u onych na paletach nale y prowadzi
sprz tem mechanicznym. Za adunek i wy adunek wyrobów w opakowaniach uk adanych luzem
wykonuje si  r cznie. R czny za adunek zaleca si  prowadzi  przy maksymalnym
wykorzystaniu sprz tu i narz dzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wci gniki, wózki. 

Przewo one materia y nale y ustawia  równomiernie obok siebie na ca ej powierzchni
adunkowej rodka transportu i zabezpiecza  przed mo liwo ci  przesuwania si  w trakcie
przewozu. rodki transportu do przewozu wyrobów workowanych musz  umo liwia
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarzni ciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materia y p ynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nale y
chroni  przed przemarzni ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami,
a tak e nadmiernym zawilgoceniem.

Je eli nie istnieje mo liwo  poboru wody na miejscu wykonania robót, to wod  nale y
dowozi  w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi  wody w
opakowaniach po rodkach chemicznych lub w takich, w których wcze niej przetrzymywano
inne p yny b  substancje mog ce zmieni  sk ad chemiczny wody.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne”  Kod CPV

45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst pienia do robót
Do wykonywania robót tynkarskich mo na przyst pi  po zako czeniu poprzedzaj cych robót
budowlanych i robót mog cych stanowi  przyczyn  uszkodzenia warstw systemu tynków oraz
po przygotowaniu i kontroli pod a, a tak e po przeprowadzeniu kontroli materia ów.

5.3. Wymagania dotycz ce pod a
System tynków renowacyjnych zasadniczo stosuje si  na pod ach ( cianach) z cegie ,
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pustaków ceramicznych, betonowych, kamieni i bloczków betonowych wymurowanych na
tradycyjnych zaprawach na spoiwie cementowym i/lub wapiennym oraz na pod ach z betonu.
Wytyczne producenta mog  wprowadzi  dodatkowe ograniczenia lub zezwoli  na stosowanie
tynków renowacyjnych na innych pod ach.

5.3.1. Przygotowanie pod a
Stare, zniszczone i zasolone tynki sku  do wysoko ci  oko o 80 cm powy ej najwy szej
widocznej lub ustalonej badaniami linii zasolenia i/lub zawilgocenia. Usun  lu ne i niezwi zane
cz stki, zmursza  zapraw  i fragmenty muru. Wyku  lub wydrapa  skorodowan  zapraw  ze
spoin na g boko  oko o 2 cm. Powierzchni  oczy ci  mechanicznie (przetrze  szczotk
drucian , zmy  wod  pod ci nieniem – w zale no ci od jej stanu i umiejscowienia). Gruz usun
z terenu budowy. Nie dopuszcza  do kontaktu skutego, zasolonego gruzu ze zdrowymi
elementami budynku.

Tynków renowacyjnych nie wolno stosowa  miejscowo, tylko w miejscu wysole , lecz na
wydzielonej (najlepiej architektonicznie) strefie, w której znajduj  si  uszkodzenia cian (np. na
coko ach).

Zanieczyszczenia, stare pow oki malarskie (wykonane bezpo rednio na murze) usun
mechanicznie, zmy  wod  z dodatkiem detergentu lub zastosowa  specjalistyczne preparaty (o
ile nie wp yn  one szkodliwie na pó niejsze funkcjonowanie systemu tynków) zalecane przez
producenta systemu.
Pod e nale y oczy ci  z:
– kurzu, lu nych i niezwi zanych cz stek, obcych cia  niestabilnych fragmentów cegie  itp.

Zanieczyszczenia usun  przez oczyszczenie przy pomocy szczotek, miote , sp ukanie wod
itp.,

– starych wymalowa , wykwitów, zanieczyszcze  olejowych, t ustych zabrudze  itp. W
zale no ci od rodzaju zanieczyszcze  usun  je mechanicznie, przez zmycie wod  z
dodatkiem detergentu lub stosuj c specjalistyczne rodki zalecane przez producenta
systemu,

– z wykwitów solnych, mchów, glonów, porostów. Stwierdzone wykwity usun  np. przez
szczotkowanie na sucho szczotka drucian .

5.3.2. Neutralizacja ska  biologicznych
Po mechanicznym usuni ciu ska  biologicznych (mchów, porostów, grzybów ple niowych
itp.) zastosowa rodki biobójcze, zgodnie ze specyfikacjami producenta systemu i kartami
technicznymi produktów.

5.3.3. Powierzchniowa neutralizacja soli
Przy rednim lub wysokim stopniu zasolenia (patrz pkt 1.5. niniejszej specyfikacji) nale y
stosowa  uk ad warstw, który zabezpiecza warstw wie o na onego i nieposiadaj cego
jeszcze w ciwo ci hydrofobowych tynku przed penetracj  rozpuszczonych soli.  Mo na to
uzyska  stosuj c specjalne preparaty na bazie zwi zków baru i sze ciofluorokrzemianu o owiu,
przekszta caj ce na powierzchni przegrody sole rozpuszczalne w trudno rozpuszczalne. Nale y
je nak ada  zgodnie z wymogami karty technicznej produktu i przestrzegaj c odpowiednich
przepisów BHP z karty charakterystyki substancji niebezpiecznej. Po na eniu i odczekaniu
okresu podanego w instrukcji nale y cian  przetrze  np. drucian  szczotk  (skutki reakcji z
solami widoczne s  w postaci znajduj cych si  na powierzchni kryszta ków), usuwaj c powsta e
kryszta ki soli. Przy wysokim stopniu zasolenia konieczna mo e by  ponowna impregnacja
ciany. Preparaty te nie s  skuteczne w odniesieniu do azotanów.

Alternatyw  jest wykonanie dodatkowej warstwy z tynku podk adowego lub renowacyjnego,
pod warunkiem nieuwzgl dniania jej w ogólnej grubo ci warstw systemu. Zak ada si , e
warstwa ta jest warstw  ochronn  dla nast pnych, wliczanych do systemu.

5.3.4. Wyrównanie ubytków
Przed rozpocz ciem prac polegaj cych na uzupe nieniu ubytków, konieczne jest wykonanie na
oczyszczonej powierzchni obrzutki. Uwaga: obrzutka jest sk adnikiem systemu tynków
renowacyjnych (patrz pkt 5.4.1. niniejszej specyfikacji), jednak e w przypadku konieczno ci
wyrównania powierzchni i/lub uzupe nienia ubytków musi ona by  wykonana bezpo rednio na
murze, nast pnie uzupe nia si  ubytki i wykonuje w ciwe warstwy systemu tynków
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renowacyjnych, jednak e bez ponownego wykonywania obrzutki. 
Ubytki wype nia  po zwi zaniu i stwardnieniu obrzutki, chyba, e specyfikacja

zastosowanego systemu wyra nie nakazuje inaczej.
Do uzupe niania ubytków nale y stosowa :
 przy niskim stopniu zasolenia:

- tynk podk adowy lub 
- tynk renowacyjny

 przy rednim stopniu zasolenia:
- tynk podk adowy lub 
- tynk renowacyjny

 przy wysokim stopniu zasolenia:
- tynk podk adowy.

Tynk renowacyjny mo e by  stosowany jako warstwa wyrównawcza pod warunkiem, e jego
sumaryczna grubo  nie przekroczy 4 cm (za wyj tkiem spoin i lokalnych du ych nierówno ci).
Nie zaleca si  stosowa  do wype niania ubytków tradycyjnych zapraw przygotowywanych na
placu budowy.
Sposób przygotowywania zaprawy na warstw  wyrównawcz  oraz zalecenia wykonawcze
podano w pkt. 5.4. niniejszej specyfikacji.

Przy szczególnie trudnych pod ach (mur niejednorodny pod wzgl dem materia owym, z
wtr ceniami, itp.) konieczne mo e by  stosowanie zabezpieczonych antykorozyjnie siatek
tynkarskich (np. Rabitza).
Powierzchnia warstwy wyrównawczej musi pozosta  szorstka, nie wolno jej zaciera .

5.4. Warunki wykonywania systemu tynków renowacyjnych
5.4.1. Uk ad i grubo ci warstw systemu tynków renowacyjnych
Dla poszczególnych stopni zasolenia dobiera si  uk ad i grubo ci warstw sk adników systemu.
Okre lenie stopnia zasolenia (patrz pkt 1.5. niniejszej specyfikacji) jest wykonywane na etapie
przygotowywania dokumentacji projektowej robót. Minimalne grubo ci warstw tynku
podk adowego i tynku renowacyjnego podano w tablicy 7.

Tablica 7. Uk ad i grubo ci warstw systemu tynków renowacyjnych
Stopie  zasolenia Zalecany uk ad warstw Grubo ci warstw [mm]

Niski obrzutka  5
tynk renowacyjny  20 

redni obrzutka  5
tynk renowacyjny  10-20 (pierwsza warstwa)
tynk renowacyjny  10-20 (druga warstwa)

Wysoki obrzutka  5
tynk podk adowy  10 
tynk renowacyjny  15 

5.4.2. Wykonywanie obrzutki
Jej wykonanie jest konieczne, pe ni rol  warstwy sczepnej. Obrzutk  wykonuje si  jako
pó kryj  lub ca opowierzchniow , o grubo ci nie wi kszej ni  5 mm. Musi by  wykonana w
sposób i z materia ów b cych sk adnikiem systemu lub zaleconych przez producenta
systemu.
Spoiny muru nie mog  by  wype nione materia em obrzutki.

Obrzutk  wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C (temperatura powietrza i pod a).
Nale y przestrzega  wszystkich regu  sztuki budowlanej, takich jak przy wykonywaniu tynków
zwyk ych z zapraw na spoiwie cementowym i wapiennym podanych w ST „Tynki zwyk e
wewn trzne i zewn trzne” Kod CPV 45410000-4. wie o u on  wypraw  chroni  przed zbyt
szybkim wysychaniem od wiatru, temperatury i nas onecznienia.

5.4.3. Wykonywanie pozosta ych warstw systemu tynków renowacyjnych
Warunkiem poprawnego wykonania tynków jest odpowiednie przygotowanie zaprawy
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tynkarskiej. Nie mo na poda  jednolitych wymaga  dotycz cych jej przygotowania dla ka dego
rodzaju tynku, nale y ci le przestrzega  wytycznych i zalece  podanych w specyfikacjach
producentów systemów lub kartach technicznych stosowanych produktów. Chodzi tu przede
wszystkim o narz dzia i sprz t, (mieszarki, spr arki, pompy t ocz co-mieszaj ce, betoniarki),
sposób dozowania wody i czas mieszania. 

Mniejsze ilo ci zapraw mo na przygotowywa  zarabiaj c wod  such  zapraw  w czystych
pojemnikach lub wiadrach przy pomocy mieszarki wolnoobrotowej, przestrzegaj c jednak e
podanego przez producenta sposobu dozowania wody, czasu mieszania i rodzaju narz dzi.
Zastosowanie betoniarek wolnospadowych dozwolone jest tylko w przypadku takich zalece
producenta.

Niedopuszczalne jest stosowanie tynku nieodpowiednio napowietrzonego podczas mieszania
i/lub po przekroczeniu czasu obrabialno ci. Niedopuszczalne jest dodawanie wody w ilo ci
przekraczaj cej zalecenia producenta, w celu poprawienia obrabialno ci zaprawy.

Tynki wykonywa  nale y w temperaturze nie ni szej ni  +5°C (temperatura powietrza i
pod a) i nie wy szej ni  +30°C, o ile specyfikacja zastosowanego systemu nie stanowi
inaczej. Wi zanie i twardnienie tynku musi przebiega  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C.

Tynk/tynki nak ada si  jedno- lub wielowarstwowo, uk ad i grubo ci warstw podano w pkt.
5.4.1. niniejszej specyfikacji W jednym zabiegu nie wolno nak ada  warstwy o grubo ci wi kszej
ni  2-2,5 cm. Przy wi kszych grubo ciach tynk nale y nanosi  etapowo. Uwaga: czna grubo
tynku renowacyjnego nie mo e by  w adnym miejscu mniejsza od podanej w pkt. 5.4.1.
niniejszej specyfikacji.

Je eli tynki uk adane s  maszynowo, to nale y bezwzgl dnie przestrzega  wytycznych
producenta dotycz cych mo liwych do zastosowania agregatów tynkarskich, mieszarek, pomp
ocz cych, rednicy i d ugo ci w y, typów i rednicy dysz.

Ko cówk  tynkarsk  nale y prowadzi  ruchem ci ym wahad owo-posuwistym, zalecane
odleg ci ko cówki od powierzchni tynkowanej wynosz :
 przy nanoszeniu obrzutki i g adzi – przy rednicy dyszy 11-12 mm ok. 40 cm,  – przy rednicy

dyszy 1314 mm ok. 30 cm.
 przy nanoszeniu narzutu – przy rednicy dyszy 11-12 mm ok. 20 cm,  – przy rednicy dyszy

13-14 mm ok. 18 cm. 
Je eli producent stawia inne wymogi aplikacyjne maj  one bezwzgl dny priorytet. Ci nienie

nale y dobiera  zawsze dla konkretnego materia u i konkretnych warunków aplikacji (d ugo  i
rednica w y, typ i rednica dyszy itp.)

Warstw  wyrównuj  ubytki oraz wewn trzne warstwy systemu (patrz pkt 5.3.4. oraz pkt
5.4.1. niniejszej specyfikacji) bezpo rednio po stwardnieniu nale y uszorstni  poziomymi
ruchami i pozostawi  do wyschni cia. 

Przy nak adaniu tynku jego powierzchni nie wolno wyg adza  (mo na j  jedynie delikatnie
zatrze ), aby nie zamkn  porów i nie zmieni  dyfuzyjno ci. Delikatne zatarcie zapobiega
powstawaniu rys skurczowych. Silne zacieranie „na g adko” prowadzi do koncentracji spoiwa na
powierzchni tynku i powstawania rys.

Czas schni cia przed na eniem kolejnej warstwy podany jest w specyfikacji producenta
systemu lub karcie technicznej stosowanego produktu. Zazwyczaj przyjmuje si  dob  na 1 mm,
jednak w zale no ci od warunków cieplno-wilgotno ciowych czas ten mo e ulec zmianie.
Szczególnie istotne jest zachowanie przerwy technologicznej przed nak adaniem warstwy
wierzchniej (szpachli, wymalowania) lub przy wi kszych (powy ej 20 mm) grubo ciach tynków.

Tynk renowacyjny nie powinien styka  si  z gruntem. Nale y pozostawi  tam szczelin  lub
wykona  dodatkowo pas z pow oki uszczelniaj cej.

Na ony tynk nale y chroni  przed zbyt szybkim schni ciem czy przesuszeniem.
Powierzchni , w zale no ci od miejsca zastosowania, nale y delikatnie zwil  wod  lub
os oni  siatkami. Zbyt szybkie odparowanie wody prowadzi do zaburze  procesu wi zania, co
powoduje spadek wytrzyma ci tynku, niebezpiecze stwo powstania rys oraz pylenie si
powierzchni. Wykorzystywanie ogrzewania pomieszcze , w których w okresie zimowym
wykonuje si  prace renowacyjne, do skrócenia czasu sezonowania tynku przed dalszymi
pracami mo e prowadzi  do powstawania rys, zw aszcza gdy ogrzewanie wykorzystywane jest
w sposób intensywny i niejednostajny.

Niedopuszczalne jest stosowanie jakichkolwiek materia ów na bazie gipsu na
powierzchniach otynkowanych lub stykaj cych si  z tynkiem renowacyjnym. Obsadzenia
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gniazdek, w czników, kratek wentylacyjnych, mocowania przewodów itp. wykonywa
tylko za pomoc  szybkowi cych zapraw na bazie cementu.

5.5. Szpachlowanie powierzchni
Do wyg adzania powierzchni nale y stosowa  szpachle systemowe, których w ciwo ci
powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.4. niniejszej specyfikacji.
Wytrzyma  szpachli powinna by  nie wy sza od wytrzyma ci w ciwego tynku
renowacyjnego. Do wyka czania powierzchni mog  by  tak e stosowane cienkowarstwowe
tynki strukturalne, o ile spe niaj  powy sze wymagania. Przed rozpocz ciem szpachlowania
usun  z pod a kurz i ewentualne zabrudzenia. Pod e zwil  wod . Szpachlowanie
rozpoczyna  po ca kowitym wyschni ciu i zwi zaniu tynku renowacyjnego. Zazwyczaj szybko
schni cia przyjmuje si  1 mm na dob , jednak w zale no ci od warunków
cieplno-wilgotno ciowych czas ten mo e ulec zmianie. Wcze niejsze rozpocz cie
szpachlowania mo e doprowadzi  do pojawienia si  rys skurczowych na powierzchni szpachli.

Zapraw  szpachlow  przygotowa  w sposób opisany przez producenta systemu. Gotowa do
nak adania szpachla musi mie  posta  jednorodnej, homogenicznej masy. 

Zazwyczaj nanosi si  j  warstw  o grubo ci 1-2 mm, przy u yciu pacy metalowej. Po
wst pnym wyschni ciu (czas podaje specyfikacja producenta systemu lub karta techniczna
zastosowanej szpachli) powierzchni  zaciera si  kolistymi ruchami za pomoc  packi z filcem. 

Wytyczne natryskowego nak adania szpachli podaje specyfikacja producenta systemu lub
karta techniczna stosowanej szpachli. 

Stosowanie g adzi nie jest obligatoryjne, powierzchnia tynku mo e by  pokryta bezpo rednio
odpowiedni  farb , zgodnie z warunkami podanymi w pkt. 5.6. niniejszej specyfikacji.

5.6. Wymalowania
Do wymalowa  nadaj  si  zasadniczo wszelkiego rodzaju dyfuzyjne pow oki malarskie. Mog  to
by , wg zalece  WTA:
– farby wapienne,
– farby wapienne z dodatkiem bia ego cementu,
– dwusk adnikowe farby krzemianowe (pod warunkiem ich hydrofobizacji po wykonaniu

pow oki),
– wysokoparoprzepuszczalne i hydrofobowe dyspersyjne farby krzemianowe,
– farby na bazie mikroemulsji silikonowej.

ciwo ci farb powinny by  zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.2.4. szczegó owej
specyfikacji technicznej. Wymagania dotycz ce wykonywania prac malarskich podane s  w
odr bnej ST „Roboty malarskie” Kod CPV 45442100-8. Decyzj  o wyborze konkretnego rodzaju
farby podejmuje projektant.

5.7. Wymagania dotycz ce wykonania systemu tynków renowacyjnych
5.7.1. Minimalne grubo ci warstw tynku musz  spe nia  wymagania podane w pkt. 5.4.2.
niniejszej specyfikacji. czna grubo  tynku musi spe nia  wymagania z dokumentacji
projektowej. Niedopuszczalne jest jakiekolwiek pocienienie zarówno pojedynczej warstwy jak i
uk adu warstw.

5.7.2. Wygl d powierzchni tynku
Je eli nie stosowano szpachli wyg adzaj cej dopuszczalne s  jedynie miejscowe nierówno ci
wynikaj ce z techniki wykonywania tynku (np. lady wyg adzania kielni ) o g boko ci do 1 mm i

ugo ci 5 cm, w ilo ci nie przekraczaj cej 3 sztuk na 10 m2  otynkowanej powierzchni. lady
takie s  niedopuszczalne dla warstw wyg adzaj cych. Je eli wyko czeniem powierzchni jest
tynk strukturalny, sposób kontroli powierzchni precyzuje odr bna specyfikacja techniczna dla
tynku strukturalnego.

5.7.3. Ukszta towanie powierzchni, kraw dzie, przeci cia powierzchni oraz k ty dwu cienne
powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow  i szczegó ow  specyfikacj  techniczn .
Powierzchnie tynku powinny by  tak wykonane, aby stanowi y p aszczyzny pionowe lub
nachylone pod zadanym k tem, albo tworzy y powierzchnie krzywe zgodnie z zadanym
obrysem. Kraw dzie przeci cia si  otynkowanych powierzchni powinny by  prostoliniowe lub w
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kszta cie zadanych krzywych. K ty utworzone przez te p aszczyzny powinny by  proste lub mie
warto  okre lon  w dokumentacji

5.7.4. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od p aszczyzny i odchylenie kraw dzi od linii
prostej nie mog  by  wi ksze ni  3 mm i w liczbie nie wi kszej ni  3 na ca ej d ugo ci kontrolnej
dwumetrowej aty. 
Odchylenia powierzchni i kraw dzi od kierunku: 
– pionowego – nie mog  by  wi ksze ni  2 mm na 1 mb i ogó em nie wi cej ni  4 mm w

pomieszczeniu,
– poziomego – nie mog  by  wi ksze ni  3 mm na 1 mb i ogó em nie wi cej ni  6 mm na ca ej

powierzchni mi dzy przegrodami pionowymi ( cianami, belkami itp.).

5.7.5. Naro a i wszelkie obrze a powinny by  wykonane i wyko czone zgodnie z dokumentacj
projektow , np. wyko czone na ostro lub zaokr glone. Tynki na stykach z powierzchniami
inaczej wyko czonymi (np. przy o cie nicach,  parapetach itp.) powinny by  zabezpieczone
przed odpryskami i p kni ciami np. przez pozostawienie szczeliny o szeroko ci 2-4 mm.

5.7.6. Niedopuszczalne wady tynków renowacyjnych:
– wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na  powierzchni tynków

przenikaj cych z pod a,
– trwa e lady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i p cherze wskutek

niedostatecznej przyczepno ci tynku do pod a.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne”  Kod CPV

45000000-7, p. 6
Przed przyst pieniem do wykonywania tynków renowacyjnych nale y przeprowadzi  lub
sprawdzi  poprawno  wykonania bada  wst pnych, przeprowadzi  badania materia ów, które

 wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrol  przygotowania pod a.

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót
6.2.1. Badania wst pne
Przed przyst pieniem do nak adania tynków renowacyjnych bezwzgl dnie nale y okre li
przyczyny i ród a zawilgocenia oraz wykona  badania podane w pkt. 1.7.5. niniejszej
specyfikacji. W przypadku stwierdzenia, e przyczyn  zawilgocenia nie jest wilgo  kapilarna lub
higroskopijna nale y podj  inne czynno ci zaradcze (odtworzenie izolacji, ocieplenie itp.).

6.2.2. Badania materia ów
Materia y u yte do wykonania tynków renowacyjnych powinny odpowiada  wymaganiom
podanym w pkt. 2. niniejszej specyfikacji technicznej. 
Bezpo rednio przed u yciem nale y sprawdzi :
– w protokole przyj cia materia ów na budow ; czy dostawca dostarczy  dokumenty

wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobów b cych materia ami budowlanymi w my l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia
16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881),

– stan opakowa  (oryginalno  opakowa  i ich szczelno ) oraz sposób przechowywania
materia ów,

– terminy przydatno ci podane na opakowaniach.
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  równie  badania wody oraz

innych materia ów u ytych do wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada  inspektorowi
nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowa  w ciwo ci  okre lone w pkt. 2.2.5. i
2.2.6. niniejszej specyfikacji oraz okre lone w kartach technicznych zastosowanych materia ów.

6.2.3. Badania pod y pod tynki renowacyjne
Bezwzgl dnemu sprawdzeniu podlega:

oczyszczenie pod a z kurzu, lu nych i niezwi zanych cz stek, obcych cia  niestabilnych
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fragmentów cegie  itp. Sprawdzenie mo na przeprowadzi  poprzez ogl dziny, cieranie,
skrobanie lub przetarcie pod a. Zanieczyszczenia usun  przez oczyszczenie przy pomocy
szczotek, miote , sp ukanie wod  itp.,
oczyszczenie ze starych wymalowa , wykwitów, zanieczyszcze  olejowych, t ustych
zabrudze  itp. Sprawdzenie przeprowadzi  poprzez ogl dziny, prób  zwil enia wod  (woda
nie wsi ka), wiat o ultrafioletowe itp. W zale no ci od rodzaju zanieczyszcze  usun  je
mechanicznie, przez zmycie wod  z dodatkiem detergentu lub stosuj c specjalistyczne
rodki,

oczyszczenie z wykwitów solnych, mchów, glonów, porostów. Sprawdzenie przeprowadzi
poprzez ogl dziny. Stwierdzone wykwity usun  np. przez szczotkowanie na sucho szczotk
drucian ,
równo  pod a. Sprawdzenie przeprowadzi at  o d ugo ci 2 m, analogicznie jak przy
tynkach zwyk ych. Ubytki wi ksze od dopuszczonych w odpowiednich specyfikacjach dla
pod y wyrówna  w sposób podany w punkcie 5.3.4. niniejszej specyfikacji technicznej,
temperatura powietrza i pod a,
przy wykonywaniu tynków renowacyjnych w pomieszczeniach (zw aszcza w piwnicach)
nale y okre li  temperatur  punktu rosy. W przypadku niebezpiecze stwa wykraplania si
wilgoci na pod u podczas prac tynkarskich oraz w trakcie procesu twardnienia i wi zania
tynku konieczne jest podj cie czynno ci pozwalaj cych na podniesienie temperatury punktu
rosy,
wilgotno  powietrza. Podczas procesu twardnienia wzgl dna wilgotno  powietrza nie mo e
przekracza  65% (chyba e specyfikacja zastosowanego produktu wyra nie stanowi inaczej).

W przypadku stwierdzenia e wzgl dna wilgotno  powietrza jest wy sza, nale y podj
czynno ci pozwalaj ce na jej obni enie do momentu zako czenia procesu wi zania i
twardnienia, lub wykonywa  roboty w innym terminie w innych warunkach
cieplno-wilgotno ciowych.

Wilgotno  i temperatur  pod a nale y oceni  przy u yciu odpowiednich przyrz dów
(wilgotno ciomierz, termometr). Wygl d powierzchni pod a nale y oceni  wizualnie, z
odleg ci 0,5-1 m, w rozproszonym wietle dziennym lub sztucznym.
Nale y ponadto sprawdzi  zgodno  przygotowania pod a z wymogami wynikaj cymi z
dokumentacji projektowej i odpowiednich specyfikacji.

Pozosta e badania nale y przeprowadzi  metodami opisanymi w odpowiednich
specyfikacjach dla pod y. Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w
pkt. 5.3. niniejszej ST, odnotowane w formie protoko u kontroli, wpisane do dziennika budowy i
zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Badania w czasie robót polegaj  na sprawdzeniu zgodno ci wykonywanych robót
tynkarskich z dokumentacj  projektow , specyfikacjami technicznymi oraz instrukcjami
producentów zastosowanych wyrobów. W odniesieniu do tynków nak adanych wielowarstwowo
badania te powinny by  przeprowadzane przy wykonywaniu ka dej warstwy. Powinny one
obejmowa  sprawdzenie:
– przestrzegania warunków prowadzenia prac podanych w pkt. 5.4.-5.7. niniejszej ST,
– poprawno ci przygotowania pod y oraz wykonania poszczególnych warstw w sposób

pozwalaj cy na ich ca kowite stwardnienie i zapewniaj cy ich zespolenie.

6.3.2. Przy nak adaniu wielowarstwowym tynków, poprzedni , stwardnia  warstw  traktowa
trzeba jak pod e, konieczne jest jej sprawdzenie wg zasad podanych w pkt. 6.2.3.

6.3.3. Zakres bada  zaprawy tynkarskiej wytwarzanej na placu budowy powinien by  zgodny z
wymaganiami normy PN-EN 998-1:2004 ze zmian  PN-EN 998-1:2004/AC:2006 „Wymagania
dotycz ce zapraw do murów – Cz  1: Zaprawa tynkarska”.

6.3.4. Przy nak adaniu natryskowym tynków renowacyjnych wymagana jest kontrola
napowietrzenia gotowej masy. Wykonuje si  to poprzez okre lenie g sto ci przygotowanej do
na enia zaprawy lub poprzez pomiar zawarto ci porów powietrza (pkt. 2.2.2. oraz pkt 2.2.3.
niniejszej specyfikacji).
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6.3.5. Wyniki bada  przeprowadzanych w czasie wykonywania robót powinny by  odnotowane
w formie protoko u kontroli, wpisane do dziennika budowy i zaakceptowane przez inspektora
nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
6.4.1. Zakres i warunki wykonywania bada
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie
wymagania dotycz ce wykonanego systemu tynków renowacyjnych, w szczególno ci w
zakresie:
– zgodno ci z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) wraz  z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,
– prawid owo ci przygotowania pod a,
– prawid owo ci wykonania tynków renowacyjnych.

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada  dokonanych
przed przyst pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotycz ce wykonanych robót.

Badania w czasie odbioru tynków renowacyjnych zewn trznych przeprowadza  nale y
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie ni szej ni  +5°C.

Przed przyst pieniem do bada  przy odbiorze nale y sprawdzi  na podstawie dokumentów:
a) czy za czone wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do robót potwierdzaj , e

przygotowane pod a nadawa y si  do po enia tynku, a u yte materia y spe nia y
wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku renowacyjnego temperatura otoczenia w ci gu doby nie
spad a poni ej 0°C,

c) czy przestrzegane by y d ugo ci przerw technologicznych mi dzy poszczególnymi
warstwami.

6.4.2. Opis bada

6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepno ci tynków do pod a.

6.4.2.2. Sprawdzenie  cznej grubo ci tynku oraz dla tynków wielowarstwowych grubo ci
poszczególnych warstw.

6.4.2.3. Sprawdzenie wygl du powierzchni tynku i dopuszczalnych odchyle . 

6.4.2.4. Sprawdzenie prawid owo ci wykonania powierzchni i kraw dzi tynku (patrz pkt 5.7.3). 

6.4.2.5. Sprawdzenie wyko czenia tynku na naro ach, stykach, przy posadzkach, przy gruncie i
przy szczelinach dylatacyjnych.
Badania powy sze nale y przeprowadzi  wzrokowo oraz przez pomiar, równocze nie z ocen
zgodno ci systemu tynków z wymaganiami podanymi w pkt. 5.7. niniejszej specyfikacji.  

6.4.3. Badania w ciwo ci stwardnia ego tynku na próbkach pobranych z obiektu
Badania takie przeprowadza si  z ramach przyj tego Programu Zapewnienia Jako ci lub gdy
konieczno  przeprowadzenia takich bada  wynika z odr bnych przes anek i szczegó owej
specyfikacji technicznej.

Decyzj  o wyborze parametrów do sprawdzenia (pkt 2.2. niniejszej specyfikacji) podejmuje
si  w sposób indywidualny. Oceny wyników bada  nale y dokonywa  w sposób kompleksowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7

„Wymagania ogólne” pkt 7

7.2. Szczegó owe zasady obmiaru robót tynkarskich
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Powierzchni  tynków wewn trznych oblicza si  w metrach kwadratowych jako iloczyn d ugo ci
cian w stanie surowym i wysoko ci mierzonej od pod a lub warstwy wyrównawczej na stropie

do spodu stropu nad pomieszczeniem. 
Powierzchni  tynków zewn trznych cian oblicza si  jako iloczyn d ugo ci cian w

rozwini ciu w stanie surowym i wysoko ci mierzonej od wierzchu coko u lub terenu do górnej
kraw dzi ciany, dolnej kraw dzi gzymsu lub górnej kraw dzi tynku, je eli ciana jest
tynkowana tylko do pewnej wysoko ci.

Powierzchni  pilastrów i s upów oblicza si  w rozwini ciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchni  tynków stropów p askich oblicza si  w metrach kwadratowych ich rzutu w

wietle cian surowych na p aszczyzn  poziom .
Powierzchni  stropów ebrowych, kasetonowych i sklepie  oblicza si  w rozwini ciu wed ug

wymiarów w stanie surowym.
Z powierzchni tynków nie potr ca si  powierzchni nieotynkowanych, ci gnionych, obróbek

kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, je eli ka da z nich jest mniejsza od 0,5 m2.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000,

pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Przy wykonywaniu tynków renowacyjnych robotami ulegaj cymi zakryciu s  pod a i ka da
stwardnia a warstwa stanowi ca pod e dla kolejnej warstwy tynku wielowarstwowego.

Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót
tynkowych, natomiast odbiór ka dej ulegaj cej zakryciu warstwy tynku po jej wykonaniu, a przed

eniem kolejnej warstwy.
W trakcie odbioru pod y nale y przeprowadzi  badania wymienione w pkt. 6.2.3. niniejszej

specyfikacji. Wyniki bada  nale y porówna  z wymaganiami dotycz cymi przygotowania
pod a okre lonymi w pkt. 5.3. Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na
uzna  pod e za przygotowane prawid owo, tj. zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz SST i
zezwoli  na przyst pienie do nak adania zaprawy tynkarskiej.

Je eli chocia  jeden wynik bada  jest negatywny pod e nie powinno by  odebrane. W
takim przypadku nale y ustali  zakres prac i rodzaje materia ów koniecznych do usuni cia
nieprawid owo ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale y ponownie przeprowadzi
badania nieodebranego pod a. 

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu oraz
materia ów nale y zapisa  w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót
dokonuje si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.). 

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuni cie przed wykonaniem nast pnej warstwy lub odbiorem ko cowym. 

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika
budowy. 

Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót
(je eli umowa tak  form  przewiduje).

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)
8.4.1. Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich zakresu (ilo ci), jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz szczegó ow
specyfikacj  techniczn . 

Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie
przed onych dokumentów, wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.
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8.4.2. Dokumenty do ko cowego odbioru
Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:
– dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
– szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania

robót,
– dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku  prowadzonych robót,

protoko y kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,
– dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych

wyrobów budowlanych,
– protoko y odbioru robót ulegaj cych zakryciu,
– protoko y odbiorów cz ciowych,
– instrukcje producentów dotycz ce zastosowanych materia ów,
– wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  z przed onymi dokumentami,
przeprowadzi  badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., porówna  je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4., 5.5., 5.6. i 5.7. niniejszej
specyfikacji oraz dokona  oceny wizualnej.

Roboty tynkarskie powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozytywne, a
dostarczone przez wykonawc  dokumenty s  kompletne i prawid owe pod wzgl dem
merytorycznym. 

Je eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny prace nie powinny by  odebrane. W
takim wypadku nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za :
– je eli to mo liwe nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci tynków

renowacyjnych z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 5.4. do
5.7. niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawi  tynki ponownie do odbioru,

– je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika oraz nie
ograniczaj  trwa ci i skuteczno ci robót, zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na dokonanie
odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci wynagrodzenia w stosunku do
ustale  umownych,

– w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest
usun  wadliwie wykonane tynki, wykona  je ponownie i powtórnie zg osi  do odbioru.
W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu.
Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i

wykonawcy. Protokó  powinien zawiera :
– ustalenia podj te w trakcie prac komisji,
– ocen  wyników bada ,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,
– stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót z zamówieniem. 

Protokó  odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy
zamawiaj cym a wykonawc .

8.5. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu tynków i ich skuteczno ci po

ytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad. 

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
tynków, z uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”. 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót. 

Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi  wykonawcy wszystkie
zauwa one wady w wykonanych robotach tynkarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZ CYCH

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000, pkt 9
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9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci
Rozliczenie robót tynkarskich mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu
robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów
cz ciowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi
warto  tych robót obliczona na podstawie:
– okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót

zaakceptowanych przez zamawiaj cego lub
– ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.

Ceny jednostkowe wykonania robót tynkarskich lub kwoty rycza towe uwzgl dniaj :
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,
– obs ug  sprz tu,
– ustawienie i przestawienie niezb dnych drabin lub rusztowa  umo liwiaj cych wykonanie

robót niezale nie od wysoko ci prowadzenia prac,
– zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do tynkowania,
– przygotowanie materia ów,
– ocen  i przygotowanie pod y,
– demonta  przed robotami tynkarskimi i monta  po wykonaniu robót elementów, które

wymagaj  zdemontowania w celu wykonania prac tynkarskich,
– wykonanie prac tynkarskich,
– naprawienie uszkodze  powsta ych w czasie wykonywania robót,
– uporz dkowanie miejsca wykonywania robót,
– usuni cie pozosta ci, resztek i odpadów materia ów,
– likwidacj  stanowiska roboczego,
– utylizacj  opakowa  i resztek materia ów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i

wymaganiami specyfikacji,
– koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy i wytyczne
PN-EN 998-1:2004  Wymagania dotycz ce zapraw do murów – Cz  1: Zaprawa tynkarska.
PN-EN 998-1:2004/AC:2006 Wymagania dotycz ce zapraw do murów – Cz  1: Zaprawa
tynkarska.
PN-EN 1015-3:2000 Metody bada  zapraw do murów – Okre lenie konsystencji wie ej
zaprawy (za pomoc  stolika rozp ywu).
PN-EN 1015-3:2000/A1:2005  Metody bada  zapraw do murów – Okre lenie konsystencji
wie ej zaprawy (za pomoc  stolika rozp ywu).

PN-EN 1015-6:2000   Metody bada  zapraw do murów – Okre lenie g sto ci obj to ciowej
wie ej zaprawy.

PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U)  jw.
PN-EN 1015-7:2000   Metody bada  zapraw do murów – Okre lenie zawarto ci powietrza w
wie ej zaprawie.

PN-EN 1015-9:2001 Metody bada  zapraw do murów – Cz  9: Okre lenie czasu zachowania
ciwo ci roboczych i czasu korekty wie ej zaprawy.

PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) jw.
PN-EN 1015-10:2001   Metody bada  zapraw do murów – Cz  10: Okre lenie g sto ci
wysuszonej stwardnia ej zaprawy.
PN-EN 1015-11:2001 Metody bada  zapraw do murów – Cz  11: Okre lenie wytrzyma ci
na zginanie i ciskanie stwardnia ej zaprawy.
PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) jw.
PN-EN 1015-12:2002  Metody bada  zapraw do murów – Cz  12: Okre lenie przyczepno ci
do pod a stwardnia ych zapraw na obrzutk  i do tynkowania.
PN-EN 1015-18:2003  Metody bada  zapraw do murów – Cz  18: Okre lenie wspó czynnika
absorpcji wody spowodowanej podci ganiem kapilarnym stwardnia ej zaprawy.
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PN-EN 1015-19:2000   Metody bada  zapraw do murów – Okre lenie wspó czynnika
przenoszenia pary wodnej w stwardnia ych zaprawach na obrzutk  i do tynkowania.
PN-EN 1745:2004  Mury i wyroby murowe – Metody okre lania obliczeniowych warto ci
cieplnych.
PN-EN 1745:2004/Apl:2006  Mury i wyroby murowe – Metody okre lania obliczeniowych
warto ci cieplnych.
PN-EN 13501-1:2004   Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków –
Cze  1: Klasyfikacja na podstawie bada  reakcji na ogie .
PN-EN 13501-1:2007(U)  jw.
PN-EN 1008:2004   Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i
ocena przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 13139:2003/AC:2004 jw.
PN-EN 197-1:2002   Cement – Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce
cementów powszechnego u ytku.
PN-EN 197-1:2002/A1:2005 jw.
PN-EN 459-1:2003  Wapno budowlane – Cz  1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno ci.

DIN 52615:1987-11 Bestimmung der Wasserdampfdurchlässigkeit von Bau- und Dämmstoffe.
DIN 52617 Bestimmung der Wasseraufnahmekoeffizienten von Baustoffe.
DIN V 18550 (Vornorm) Putz und Putzsysteme. Ausführung.
DIN 18555-7:1987-11 Prüfung von Mörteln mit mineralischen Bindemitteln, Teil 7: Frischmörtel;
Bestimmung des Wasserrückhaltevermögens nach dem Filterplattenverfahren.
WTA Merkblatt 4-5-99 Beurteilung von Mauerwerk. Mauerwerkdiagnostik.
WTA Merkblatt 4-11-02 Messung der Feuchte von mineralischem Baustoffen.
WTA Merkblatt  2-9-04 Sanierputzsysteme.
Richtlinie für die fachgerechte Planung und Ausführung des Fassadensockelputzes sowie des
Anschlusses der Außenanlagen. I.2002.

10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,  poz.
881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (tekst jednolity Dz. U.  z 2004
 r. Nr 204, poz. 2087 z pó n. zmianami).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz.
1118).
Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.  z 2001
 r. Nr 11, poz. 84 z pó n. zmianami).

10.3. Rozporz dzenia
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-u ytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi
zmianami).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pó n. zmianami).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny
zgodno ci, wymaga , jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie
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zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).
Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pó n. zmianami).
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z
pó n. zmianami).
Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowa  substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr
173, poz. 1679 z pó n. zmianami).

10.4. Obwieszczenia
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów
udzielonych przez Komisj  Europejsk  na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych
oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych
mandatów (M. P. nr 32 z 2004 r. Nr 32, poz. 571).

10.5. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB cz  B: Roboty

wyko czeniowe. Zeszyt 1: Tynki. Warszawa 2003 r.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta,

kierownika budowy i inspektora nadzoru.” Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2005
r.

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-monta owych (tom I, cz  4)
Arkady, Warszawa 1990 r.

– Maciej Rokiel – Poradnik „Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce”.
Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2006 r.

– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod
CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.

– Szczegó owa specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych „Wykonanie
tynków renowacyjnych zewn trznych i wewn trznych THERMOPAL – Schomburg Polska Sp.
z o.o.”.
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13.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY MURARSKIE
(Kod CPV 45262500-6)
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SPIS TRE CI

1. CZ  OGÓLNA 
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW 
3. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI 
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU 
5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZ CYCH 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Najwa niejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegó owa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jako ci

230



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja zosta a sporz dzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
3

1. CZ  OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce
wykonania i odbioru robót przy wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie mieszkalnym,

yteczno ci publicznej, rolniczym i przemys owym, eksploatowanych w warunkach nie
nara onych na destrukcyjne oddzia ywanie rodowiska korozyjnego. Specyfikacja techniczna
(ST) nie dotyczy wykonywania konstrukcji murowych wodno-kanalizacyjnych, zbiorników
wodnych, pieców i kominów przemys owych, a tak e innych konstrukcji murowych
eksploatowanych w warunkach odbiegaj cych znacznie od warunków wyst puj cych w
budownictwie mieszkaniowym i ogólnym.

1.2. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie
nara onych na destrukcyjne dzia anie rodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie
nast puj cych czynno ci:
– przygotowanie zapraw,
– spajanie elementów murowych zapraw .

Przedmiotem specyfikacji jest tak e okre lenie wymaga  odno nie w ciwo ci materia ów
wykorzystywanych do robót murowych oraz wymaga  dotycz cych wykonania i odbiorów
konstrukcji murowych.

1.3. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre leniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a tak e
zdefiniowanymi poni ej:
Konstrukcja murowa – konstrukcja powstaj ca na placu budowy w wyniku r cznego spojenia
elementów murowych zapraw  murarsk .
Element murowy  – drobno- lub redniowymiarowy wyrób budowlany przeznaczony do

cznego wznoszenia konstrukcji murowych.
Grupa elementów murowych – elementy murowe o podobnej procentowej zawarto ci otworów
oraz ich kierunku odniesionym do u enia elementu w murze.
Otwór  – ukszta towana przestrze  pusta, która mo e przechodzi  lub nie przez ca y element
murowy.
Zaprawa budowlana – mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatków
technologicznych, je eli s  wymagane. Zaprawy budowlane dziel  si  na: murarskie, tynkarskie
i specjalne np. aroodporne, monta owe lub zalewowe.
Zaprawa murarska  – zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementów murowych w
jedn  konstrukcyjn  ca  i wyrównywania napr  wyst puj cych w murach.
Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych  – ró nego
rodzaju wyroby metalowe, elbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach
murowych jako elementy uzupe niaj ce tj. kotwy, czniki, wsporniki, nadpro a i wzmocnienia
(zbrojenie) spoin.
Inne wyroby i materia y wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych  –
materia y i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np.
przeciwmrozowe.
Warunki rodowiskowe  – w zale no ci od stopnia nara enia konstrukcji na zawilgocenie
rozró nia si  zgodnie z PN-B-03002 pi  klas rodowiska:
– klasa 1: rodowisko suche np. wn trza budynków mieszkalnych i biurowych, a tak e nie

podlegaj ce zawilgoceniu wewn trzne warstwy cian szczelinowych, 
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– klasa 2: rodowisko wilgotne wewn trz pomieszcze  np. w pralni lub rodowisko zewn trzne,
w którym element nie jest wystawiony na dzia anie mrozu, cznie z  elementami
znajduj cymi si  w nieagresywnym gruncie lub wodzie, 

– klasa 3: rodowisko wilgotne z wyst puj cym mrozem,
– klasa 4: rodowisko wody morskiej – elementy pogr one ca kowicie lub cz ciowo w wodzie

morskiej, elementy po one w strefie bryzgów wodnych lub znajduj ce si  w powietrzu
nasyconym sol ,

– klasa 5: rodowisko agresywne chemicznie (gazowe, p ynne lub sta e).
Mur w cianie piwnicznej zabezpieczony w sposób nale yty przed przenikaniem wody uwa
mo na za znajduj cy si  w rodowisku klasy 2.
Warto  deklarowana  – warto  dotycz ca wyrobu, okre lona zgodnie z norm , któr
producent jest zobowi zany uzyska  przy za onej zmienno ci procesu produkcyjnego.
Wytrzyma rednia elementów murowych na ciskanie  – rednia arytmetyczna
wytrzyma  na ciskanie okre lonej liczny elementów murowych.
Znormalizowana wytrzyma  elementów murowych na ciskanie  – wytrzyma
elementów murowych na ciskanie sprowadzona do wytrzyma ci równowa nego elementu
murowego w stanie powietrzno-suchym, którego zarówno wysoko  jak i mniejszy wymiar w
kierunku poziomym wynosz  100 mm.
Zaprawa murarska wg projektu  – zaprawa, której sk ad i metoda wytwarzania zosta y
podporz dkowane osi gni ciu wymaganych w ciwo ci (podej cia ze wzgl du na w ciwo ci

ytkowe).
Zaprawa murarska wg przepisu  – zaprawa wykonana wg wcze niej okre lonej receptury,
której w ciwo ci wynikaj  z ustalonych proporcji sk adników (podej cia ze wzgl du na
receptur ).
Czas korekty wie o zarobionej zaprawy – mierzony w minutach czas, w którym 50%
przylegaj cej p aszczyzny sze cianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na
okre lonym pod u stanowi cym element murowy i nast pnie uniesionego, jest pokryta
przylegaj  zapraw .
Spoina wsporna  – pozioma warstwa zaprawy pomi dzy dwiema p aszczyznami elementów
murowych.
Nadpro e – belka przejmuj ca obci enie z obszaru nad otworem w cianie murowanej.
Nadpro e pojedyncze – nadpro e pracuj ce jako pojedyncza belka.
Nadpro e z one – nadpro e sk adaj ce si  z dwóch lub wi cej elementów konstrukcyjnych, z
których ka dy ma stref ciskan  i rozci gan .
Nadpro e zespolone  – nadpro e zawieraj ce cz  prefabrykowan  oraz uzupe niaj ,
wykonywan  na miejscu wbudowania.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z
dokumentacj  projektow , specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotycz ce robót podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.
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2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w

ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materia ów
Materia y i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich:
– elementy murowe,
– zaprawy murarskie,
– wyroby dodatkowe,
– inne wyroby i materia y.
Wszystkie materia y i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny

odpowiada  wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).

2.2.1. Elementy murowe
2.2.1.1. Rodzaje elementów murowych
Rozró nia si  nast puj ce rodzaje elementów murowych ró nicowane z uwagi na:

Surowiec u yty do ich produkcji oraz ogólne zasady projektowania i wykonywania
konstrukcji murowych:
– ceramiczne o ma ej i du ej g sto ci, odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-EN 771-1,
– silikatowe, spe niaj ce wymagania normy PN-EN 771-2,
– z betonów zwyk ych i lekkich kruszywowych wed ug normy PN-EN 771-3,
– z autoklawizowanego betonu komórkowego, odpowiadaj ce wymaganiom PN-EN 771-4,
– z kamienia sztucznego wed ug normy PN-EN 771-5,
– z kamienia naturalnego, spe niaj ce wymagania normy PN-EN 771-6.
Surowiec u yty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji
murowych wed ug indywidualnych zasad:
– z betonów lekkich z wype niaczami organicznymi,
– z nieautoklawizowanego betonu komórkowego,
– z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu,
– stosowane sporadycznie lub na skal  do wiadczaln  elementy z gliny niewypalonej, z

tworzyw sztucznych,
produkowane wed ug norm krajowych lub aprobat technicznych.
Wielko  elementów:
– drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramów (ceg y pe ne i dr one, bloczki pe ne)

uk adane przy murowaniu jedn  r ,
– redniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramów (pustaki i bloki

pe ne) uk adane obur cz przy murowaniu.
Elementy wielkowymiarowe, np. nadpro a lub prefabrykowane bloki cienne, które s

uk adane przez kilku murarzy lub przy u yciu sprz tu mechanicznego, nie s  zaliczane do
grupy elementów murowych.
Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym:
– elementy do murowania na zwyk e spoiny,
– elementy do murowania na cienkie spoiny.
Zawarto  otworów w elementach murowych:
– elementy grupy 1,
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– elementy grupy 2,
– elementy grupy 3.

Elementy murowe przyporz dkowywane tym grupom powinny spe nia  wymagania
podane w tablicy 1 w normie PN-B-03002.
Przeprowadzan  kontrol  produkcji (kategoria produkcji):
– elementy kategorii I, do której zalicza si  wyroby, których producent deklaruje, e maj

one okre lon  wytrzyma  na ciskanie, a wyniki kontroli jako ci przeprowadzanej w
zak adzie potwierdzaj , e prawdopodobie stwo wyst pienia redniej wytrzyma ci na
ciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie wi ksze ni  5%,

– elementy kategorii II, do której zalicza si  wyroby, których producent deklaruje ich
wytrzyma redni , a pozosta e wymagania kategorii I nie s  spe nione.

Kszta t elementów murowych:
– z g adkimi powierzchniami bocznymi do murowania na pe ne pionowe spoiny poprzeczne,
– z piórem i wpustem, przeznaczone do murowania ciany bez wype niania zapraw

pionowych spoin poprzecznych,
– z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym.
Rol  pe nion  w konstrukcji murowej:
– podstawowe o kszta cie prostopad cianu, spe niaj ce rol  g ównego elementu

konstrukcyjnego,
– uzupe niaj ce o ró norodnym kszta cie, tj. naro niki, okapniki, daszki.

2.2.1.2. ciwo ci elementów murowych deklarowane przez ich producentów i przewidywane
w dokumentacji projektowej:

Wymiary i odchy ki wymiarowe
Wed ug norm producent powinien podawa  nominalne wymiary d ugo ci, szeroko ci i
wysoko ci. Odchy ki wymiarowe charakteryzuje si  dwoma parametrami:
– warto ci redni  (ró nica mi dzy warto ci redni  pomiarów i warto ci  deklarowan ),
– rozpi to ci  wymiarów (ró nica mi dzy wynikiem najwi kszym i najmniejszym).
Kszta t i budowa
Producent elementów murowych powinien poda  ich cechy zewn trzne w zakresie
potrzebnym do jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okre lenia jego przydatno ci
do stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu
oblicze  statystycznych, akustycznych, ogniowych itp.
Wady i uszkodzenia powierzchniowe
W odniesieniu do elementów przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane
jest podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchyle  p asko ci
powierzchni k adzenia (wspornych).

sto
sto  brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna by  deklarowana wtedy, kiedy

takie dane s  potrzebne do oceny izolacyjno ci akustycznej, no no ci, odporno ci ogniowej
lub izolacyjno ci cieplnej cian.
Wytrzyma  na ciskanie
Zgodnie z normami producenci powinni podawa redni  wytrzyma  na ciskanie
elementów murowych. Producent mo e równie  deklarowa  wytrzyma  znormalizowan .
Konieczne jest równie  podanie kategorii produkcji elementów murowych.
Trwa  (mrozoodporno )
Dobór grup elementów murowych w projekcie powinien uwzgl dnia  przewidywane warunki
rodowiskowe i w konsekwencji stopie  nara enia na zawilgocenie konstrukcji murowych.
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Konstrukcje murowe nara one na sta e zawilgocenie powinny by  odporne na:
– cykliczne zamra anie i rozmra anie,
– dzia anie siarczanów i chlorków.
Dobór elementów murowych w ró nych warunkach rodowiskowych, zalecany w normie
PN-B-03002, podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dobór elementów murowych wg grup z uwagi na trwa  
(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy rodowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji)

Elementy murowe
Klasa rodowiska

1 2 3 4 5

Ceramiczne 1,2,3 1,2,3 1,2,32) 1,2,32) 1,2,32)

Silikatowe 1,2 1,21) 1,22) –3) –3)

Z betonu zwyk ego i

kruszywowego lekkiego 1,2 1,21) 1,21) 1,22) 1,22)

Z autoklawizowanego

betonu komórkowego 1 12) –3) –3) –3)

1) Przy nale ytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.
2) Elementy licowe – odpowiednio do deklaracji producenta dotycz cej przydatno ci
elementu w okre lonych warunkach rodowiskowych lub elementy zwyk e – przy nale ytym
zabezpieczeniu przed zawilgoceniem.
3) Nie stosuje si .

Poniewa  pod poj ciem trwa ci elementów murowych nale y rozumie  przede
wszystkim mrozoodporno , wi c kategorie odporno ci elementów murowych na cykle
zamra ania i rozmra ania powinny by  skorelowane z przewidywanym sposobem ich
zastosowania. Rozró nia si  nast puj ce kategorie:
– kategoria F0, warunki oboj tne ( ciany wewn trzne, wewn trzne warstwy cian

szczelinowych),
– kategoria F1, warunki umiarkowane (zewn trzne elementy budynku nara one na

zamra anie i rozmra anie, ale zabezpieczone przed bezpo rednim nas czaniem),
– kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety,

nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwie czenia, wolno stoj ce ciany graniczne).
ciwo ci cieplne

W przypadku elementów przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegaj cych
wymaganiom izolacyjno ci cieplnej, producent powinien poda  informacje o w ciwo ciach
cieplnych. Informacje te mog  by  oparte na warto ciach tabelarycznych, obliczeniach lub
badaniach, zgodnie z PN-EN 1745.
Absorpcja wody – zewn trzne nietynkowane elementy budynku
W przypadku elementów stosowanych do budowy zewn trznych cian licowych sprawdzana
jest ich absorpcja (nasi kliwo ) 24-godzinna.
Absorpcja wody – warstwy odporne na wilgo
W przypadku elementów murowych stosowanych w konstrukcjach szczególnie nara onych
na silne zawilgocenie, okre la si  absorpcj  (nasi kliwo ) za pomoc  gotowania w wodzie.
Absorpcja wody – pocz tkowa wielko  absorpcji wody
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Je eli jest to niezb dne, ze wzgl du na sposób stosowania elementów, nale y sprawdza
pocz tkow  wielko  absorpcji wody w czasie 60 sekund.
Reakcja na ogie
Je eli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowa
klas  reakcji na ogie  elementu murowego. Je eli element zawiera mniej ni  1% masy
(obj to ci) materia ów organicznych, deklarowa  mo na klas  A1 bez konieczno ci
przeprowadzania bada  ogniowych.
Zawarto  aktywnych soli rozpuszczalnych
W przypadku elementów ceramicznych, zale nie od przewidywanego zakresu zastosowania,
bada si  zawarto  aktywnych soli rozpuszczalnych.
Rozszerzalno  pod wp ywem wilgoci
Je eli normy tego wymagaj , to mo na przeprowadzi  badania zmian liniowych pod
wp ywem wilgoci elementów murowych.
Przepuszczalno  pary wodnej
W przypadku elementów licowych, nale y poda  tabelaryczn  warto  wspó czynnika dyfuzji
pary wodnej. Tabelaryczny (normowy) wspó czynnik dyfuzji okre la si  na podstawie g sto ci
materia u.
Wytrzyma  spoiny (charakterystyczna pocz tkowa wytrzyma  spoiny)
W przypadku elementów murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w
elementach konstrukcyjnych, powinna by  deklarowana charakterystyczna pocz tkowa
wytrzyma  spoiny na cinanie. Deklaracja mo e by  oparta na warto ciach
stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na warto ciach wynikaj cych z
bada .
Substancje niebezpieczne
Konieczne jest przeprowadzanie bada  promieniotwórczo ci naturalnej elementów
murowych. Badania te nale y wykonywa  zgodnie z Instrukcj  ITB nr 234/95.

2.2.2.Zaprawy murarskie
2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich
Rozró nia si  nast puj ce zaprawy murarskie ró nicowane z uwagi na:

ciwo ci i/lub zastosowanie:
–  ogólnego przeznaczenia (G),
–  lekka (L),
–  do cienkich spoin (T).

Koncepcj  projektowania zaprawy:
– zaprawa wg projektu,
– zaprawa wg przepisu.

Sposób produkcji:
–  zaprawa wytwarzana w ca ci lub cz ciowo w zak adzie, spe niaj ca wymagania normy
PN-EN 998-2,
–  zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadaj ca wymaganiom normy PN-B-10104.

Sk ad materia owy zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy
(symbol rodzaju):

– zaprawa cementowa („c”),
– zaprawa cementowo-wapienna („cw”),
– zaprawa wapienna („w”),

oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana („cgl”).
Proporcj  sk adników (mierzon  obj to ciowo) w zaprawach ogólnego przeznaczenia,
wytwarzanych na miejscu budowy:
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a) zaprawa cementowa (cement : piasek):
– odmiana 1:2 (symbol odmiany A),
– odmiana 1:3 (symbol odmiany B),
– odmiana 1:4 (symbol odmiany C),

b) zaprawa cementowo-wapienna (cement : wapno : piasek):
– odmiana 1:0,25:3 (symbol odmiany D),
– odmiana 1:0,5:4 (symbol odmiany E),
– odmiana 1:1:6 (symbol odmiany F),
– odmiana 1:2:9 (symbol odmiany G),

c) zaprawa wapienna (wapno : piasek)
– odmiana 1:1,5 (symbol odmiany H),
– odmiana 1:2 (symbol odmiany I),
– odmiana 1:4 (symbol odmiany J).

Wytrzyma ci na ciskanie zapraw ogólnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu
budowy:
– klasa M 0,25 przy wytrzyma ci na ciskanie nie mniejszej ni  0,25 N/mm2,
– klasa M 0,5 przy wytrzyma ci na ciskanie nie mniejszej ni  0,5 N/mm2,
– klasa M 1,0 przy wytrzyma ci na ciskanie nie mniejszej ni  1,0 N/mm2,
– klasa M 2,5 przy wytrzyma ci na ciskanie nie mniejszej ni  2,5 N/mm2,
– klasa M 5,0 przy wytrzyma ci na ciskanie nie mniejszej ni  5,0 N/mm2,
– klasa M 10,0 przy wytrzyma ci na ciskanie nie mniejszej ni  10,0 N/mm2,
– klasa M 15,0 przy wytrzyma ci na ciskanie nie mniejszej ni  15,0 N/mm2,
– klasa M 20,0 przy wytrzyma ci na ciskanie nie mniejszej ni  20,0 N/mm2,
– klasa M d przy wytrzyma ci na ciskanie wi kszy od 25,0 N/mm2.

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzyma  na ciskanie powinna
by  deklarowana przez producenta. Producent mo e deklarowa  klas  wytrzyma ci na
ciskanie oznaczon  liter  „M” i nast puj  po niej liczb  klasy, co oznacza, e

wytrzyma  na ciskanie w N/mm2 jest nie mniejsza od tej liczby.
Zalecane zgodnie z norm  PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu

budowy w zale no ci od ich przeznaczenia podano w tablicy 2.
Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zale no ci od przeznaczenia

Przeznaczenie Symbol
rodzaju

Symbol
odmiany Klasa

ciany fundamentowe
i ciany zewn trzne
poni ej poziomu
terenu

konstrukcyjne
C A, B, C od M 10 do M 15; M

d

CW D, E M 10; M 15

niekonstrukcyjne
C B, C M 10; M 15

CW D, E M 10; M 15

ciany zewn trzne
powy ej poziomu
terenu

konstrukcyjne
C A, B, C od M 10 do M 20

CW D, E, F od M 5 do M 15

niekonstrukcyjne
C B, C M 10; M 15

CW E, F M 5; M 10
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ciany wewn trzne

konstrukcyjne

C B, C M 10; M 15

CW D, E, F,
G

od M 2,5 do M 15

W H M 1

niekonstrukcyjne

C C M 10

CW D, E, F,
G

od M 2,5 do M 5

W H, I, J od M 0,25 do M 1

Dobór zapraw z uwagi na warunki rodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z
uwzgl dnieniem stopnia nara enia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z norm
PN-B-03002 w tablicy 3.
Tablica 3. Dobór zapraw z uwagi na trwa

Klasa
zaprawy

Klasa rodowiska

1 2 3 4 5

1,0 + – – – –

3,0 + + – – –

 5,0 + + + +1) +1)

1) Odpowiednio do deklaracji producenta

Do murów zbrojonych powinny by  wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzyma ci nie
ni szej ni  5 N/mm2, a w przypadku murów zbrojonych w rodowisku wilgotnym – o
wytrzyma ci nie ni szej ni  8 N/mm2. Do murów zbrojonych nale y stosowa  zaprawy nie
powoduj ce korozji zbrojenia.
2.2.2.2. ciwo ci zapraw murarskich
Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wi zania, czyli stopniowego przechodzenia ze
stanu p ynnego lub plastycznego w stan sta y, w ciwo ci zapraw musz  by  okre lane
zarówno dla suchych mieszanek jak i dla zapraw wie ych oraz stwardzia ych. W ciwo ci
mieszanek suchych okre lane s  w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zak adzie (kontrola
bie ca procesu produkcji). W ciwo ci zaprawy wie ej istotne s  dla murarza i przebiegu
robót murarskich, natomiast zaprawy stwardzia ej decyduj  o jako ci konstrukcji murowej.

ciwo ci  zapraw  murarskich  deklarowane  przez  ich  producentów  i  przewidywane  w
dokumentacji projektowej
A. ciwo ci suchych mieszanek:

Proporcje sk adników suchej mieszanki
W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z regu y producent nie podaje sk adu. W
takim przypadku konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu
stosowania zaprawy.
Uziarnienie wype niaczy
Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw
przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm).

sto  nasypowa mieszanki suchej
Podawanie g sto ci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wed ug
przepisu, tzn. w momencie okre lania proporcji sk adników (obj to ciowo lub masowo).
Okres gwarancji mieszanki suchej
Normy nie okre laj  minimalnego okresu przydatno ci mieszanki suchej zaprawy do

238



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja zosta a sporz dzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
11

stosowania, wi c wi kszo  producentów przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesi ce.
Proporcje mieszania mieszanki z wod
W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z wod  okre la
producent. W przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okre la si  na
podstawie bada  konsystencji wie ego zarobu.

B. ciwo ci wie ej zaprawy:
Konsystencja i plastyczno  (rozp yw)
Konsystencj wie ej zaprawy okre la si  za pomoc  stolika rozp ywu wg normy PN-EN
1015-3. Jedynie w przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy, PN-B-10104
tymczasowo dopuszcza stosowanie dotychczasowej polskiej metody oznaczania konsystencji
zaprawy, polegaj cej na okre leniu g boko ci zanurzania sto ka pomiarowego w zaprawie,
zgodnie z PN-85/B-04500.
Konsystencja (w cm) wie ej zaprawy, w zale no ci od rodzaju elementów murowych,
okre lana wg PN-85/B-04500, powinna wynosi :
1) elementy ceramiczne o nasi kliwo ci do 6%  – 5÷7 cm,
2) elementy ceramiczne o nasi kliwo ci powy ej 6% do 22% – 6÷8 cm,
3) elementy ceramiczne o nasi kliwo ci 22% – 8÷10 cm,
4) elementy silikatowe – 6÷8 cm,
5) elementy z betonu kruszywowego zwyk ego – 5÷7 cm,
6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego – 7÷8 cm,
7) elementy z autoklawizowanego betonu komórkowego – 8÷9 cm,
8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego – 6÷10 cm.

sto  obj to ciowa zaprawy wie ej
Badania g sto ci zaprawy wie ej nie jest obowi zkowe. Badania takie mog  by  przydatne
do alternatywnego okre lania zawarto ci powietrza w zaprawie wie ej. Wed ug
dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na okre leniu czasu, po którym zaprawa
zg stnieje na tyle, e jej konsystencja zmniejszy si  o 3 cm, a plastyczno  o 4 cm.
Czas zachowania w ciwo ci roboczych
Czas zachowania w ciwo ci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien by
deklarowany przez producenta. Wyniki bada  przeprowadzanych wed ug PN-EN 1015-9
powinny wykazywa  czas nie krótszy ni  jego warto  deklarowana.
Czas zachowania w ciwo ci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy,
okre lany wed ug PN-EN 1015-9, nie powinien by  krótszy ni :
1) dla zapraw cementowych – 2 h,
2) dla zapraw cementowo-wapiennych – 5 h,
3) dla zapraw wapiennych – 8 h.
Czas korekty wie o zarobionej zaprawy
Czas korekty powinien by  deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie
spoiny. Ogólnie przyjmuje si , e nie powinien by  krótszy ni  7 minut.
Zawarto  powietrza
Badanie zawarto ci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych
fabrycznie, jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Je eli jednak jest to konieczne ze
wzgl du na zastosowanie zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to
zakres zawarto ci powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza si  zgodnie z
PN-EN 1015-7.

Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest równie  mo liwo  okre lania
zawarto ci powietrza na podstawie badania g sto ci obj to ciowej wie ej zaprawy, zgodnie
z PN-EN 1015-6.
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Zawarto  powietrza dla zapraw bez dodatków napowietrzaj cych, wykonywanych na
miejscu budowy, okre lana wed ug PN-EN 1015-7, nie powinna by  wi ksza ni :
1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5,
2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d.
Zawarto  chlorków
Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawarto  chlorków nie przekracza a 0,1% suchej masy
zaprawy. W przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest
sprawdzenie zawarto ci chlorków, zgodnie z PN-EN 1015-17.

C. W ciwo ci stwardnia ej zaprawy
sto  obj to ciowa zaprawy stwardnia ej

Oznaczanie g sto ci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na
konieczno  okre lenia, czy dana zaprawa nale y do grupy zapraw zwyk ych czy do grupy
zapraw lekkich. G sto  zapraw murarskich lekkich nie powinna by  wi ksza ni  1300 kg/m3.

sto  zapraw zwyk ych wytwarzanych na miejscu budowy, okre lana wed ug PN-EN
1015-10, zgodnie z norm  PN-B-10104 nie powinna przekracza :
1) zaprawy cementowej – 2000 kg/m3,
2) zaprawy cementowo-wapiennej – 1850 kg/m3,
3) zaprawy wapiennej – 1700 kg/m3.
Wytrzyma  na ciskanie i zginanie
Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowa  ich
wytrzyma  na ciskanie lub odpowiedni  klas  wytrzyma ci. Norma PN-EN 998-2
definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzyma ci  25 N/mm2). 

Wytrzyma  na ciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z norm
PN-EN 1015-11, nie powinna by  mniejsza od deklarowanej wytrzyma ci na ciskanie lub
deklarowanej klasy wytrzyma ci na ciskanie.

Normy nie wymagaj  deklarowania wytrzyma ci na zginanie zapraw produkowanych
fabrycznie.

Wytrzyma  na ciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z
wymaganiami normy PN-EN 1015-11, nie powinna by  mniejsza ni  podana w tablicy 4.

Tablica 4. Wytrzyma  na ciskanie w zale no ci od rodzaju, odmiany i klasy
zaprawy

Rodzaj
zaprawy

Symbol
odmiany

Klasa zaprawy i wytrzyma  na ciskanie
N/mm2

M 0,25 M 0,5 M 1 M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20

Cementowa

A 20

B 15

C 10

Cementowo-
wapienna

D 15

E 10

F 5

G 0,25

Wapienna

H 1

I 0,5

J 0,25
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Wytrzyma  na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana
wed ug PN-EN 1015-11, w zale no ci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna by
mniejsza ni  podana w tablicy 5.

Tablica 5. Wytrzyma  na zginanie w zale no ci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy

Rodzaj
zaprawy

Symbol
odmiany

Wytrzyma  na zginanie w zale no ci od klasy
zaprawy
N/mm2

M 0,25 M 0,5 M 1 M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20

Cementowa

A 5,0

B 4,5

C 3,4

Cementowo-
wapienna

D 3,5

E 2,5

F 1,6

G 0,8

Wapienna

H 0,45

I 0,4

J 0,25

Absorpcja wody (nasi kliwo )
Absorpcja wody (nasi kliwo ) w zale no ci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu
budowy, badana wed ug PN-85/B-04500, powinna wynosi  nie wi cej ni :
a) zaprawa cementowa – 10%,
b) zaprawa cementowo-wapienna:

– klasy M 2,5 i M 5 – 14%,
– klasy M 10 i M 15 – 12%,

a) zaprawa wapienna – 15%.
W odniesieniu do zapraw wytwarzanych fabrycznie, przeznaczonych do stosowania w

elementach zewn trznych budynku i nara onych na bezpo rednie oddzia ywanie warunków
atmosferycznych producent deklaruje i bada absorpcj  spowodowan  kapilarnym
podci ganiem wody. Wyniki bada  przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny
wykaza , e absorpcja wody nie jest wi ksza od deklarowanej.
Mrozoodporno  (trwa )
Trwa  zaprawy okre la si  jako odporno  na zamra anie – odmra anie.

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewn trznych elementach budynku powinny by
odporne na zamra anie – odmra anie. Odporno  na zamra anie – odmra anie
(mrozoodporno ) zaprawy sprawdza si  wed ug metody podanej w PN-85/B-04500.

Zapraw  okre la si  jako odporn  na zamra anie – odmra anie, je eli po
przeprowadzeniu wymaganych cykli zamra ania – odmra ania spadek wytrzyma ci na
ciskanie, badanej wed ug PN-EN 1015-11, jest nie wi kszy ni :

1) 10% w przypadku zapraw cementowych,
2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych.
W przypadku zapraw wapiennych badania si  nie przeprowadza, przyjmuje si , e nie s
odporne na zamra anie – odmra anie.
Promieniotwórczo  (substancje niebezpieczne)
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Konieczne jest przeprowadzenie bada  promieniotwórczo ci naturalnej materia ów
budowlanych, w tym zapraw budowlanych. Badania te nale y wykonywa  zgodnie z
Instrukcj  ITB nr 234/95.
Wytrzyma  spoiny
Wytrzyma  spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach
konstrukcyjnych budynku, okre la si  jako pocz tkow  wytrzyma  charakterystyczn  na
cinanie spoiny.

Pocz tkowa wytrzyma  charakterystyczna na cinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d
wytwarzanych na miejscu budowy mo e by  okre lana na podstawie:
1) bada  po czenia spoiny z elementem murowym wed ug PN-EN 1052-3,
2) warto ci tabelarycznych zawartych w za czniku C do normy PN-EN 998-2 wynosz cych:

– 0,15 N/mm2 dla zapraw ogólnego stosowania i lekkich,
– 0,3 N/mm2 dla zapraw do cienkich spoin.

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowa
charakterystyczn  pocz tkow  wytrzyma  spoiny.

Deklaracja mo e by  wydana na podstawie bada  przeprowadzonych zgodnie z
procedur  zapisan  w PN-EN 1052-3 lub wed ug wcze niej podanych warto ci normowych
zawartych w za czniku C do normy PN-EN 998-2.
Reakcja na ogie
Producent powinien poda  klas  reakcji na ogie  zaprawy. Klasyfikacj  reakcji na ogie
zapraw przeprowadza si  wed ug PN-EN 13501-1 nast puj co:
1) zaprawy zawieraj ce frakcj  jednolicie rozmieszczonych materia ów organicznych, liczon

masowo lub obj to ciowo  1,0% (przyjmuje si  t  warto , która ma wi ksze znaczenie),
zalicza si  do klasy A1 reakcji na ogie  bez konieczno ci przeprowadzania badania,

2) zaprawy zawieraj ce frakcj  jednolicie rozmieszczonych materia ów organicznych, liczon
masowo lub obj to ciowo  1,0% (przyjmuje si  t  warto , która ma wi ksze znaczenie),
zalicza si  (deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogie  na podstawie
przeprowadzonych bada .

Przepuszczalno  pary wodnej
Wspó czynnik przepuszczalno ci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych
do stosowania w elementach zewn trznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy,
przyjmuje si  wed ug warto ci tabelarycznych z PN-EN 1745, uzale nionych od g sto ci
zaprawy, podanych w tablicy 6.

Tablica 6. Wspó czynniki dyfuzji pary stwardnia ej zaprawy

sto  zaprawy 
kg/m3

Wspó czynnik dyfuzji pary wodnej

do wn trza materia u z materia u na
zewn trz

1500
1600
1800
2000

5
15
15
15

20
35
35
35

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w
zale no ci od g sto ci zaprawy, wspó czynnik przepuszczalno ci pary na podstawie warto ci
tabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.
Wspó czynnik przewodzenia ciep a
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Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspó czynnik przewodzenia ciep a
przyjmuje si  wed ug warto ci tabelarycznych, uzale nionych od g sto ci zapraw, podanych
w tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104.

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje
wspó czynnik przewodzenia ciep a. Deklaracja mo e by  wydana, w szczególno ci dla
zapraw lekkich, na podstawie bada  przeprowadzanych zgodnie z procedur  zapisan  w pkt.
4.2 normy PN-EN 1745 lub na podstawie warto ci tabelarycznych uzale nionych od g sto ci
zapraw, zestawionych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745.

2.2.2. Wyroby dodatkowe
Prefabrykowane wyroby dodatkowe stosowane w konstrukcjach murowych powinny spe nia
wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom okre lonym w normie PN-EN 845-1 powinny
odpowiada :
– kotwy,
– listwy kotwi ce,
– wieszaki i wsporniki,
stosowane do wzajemnego czenia ze sob  murów oraz czenia muru z innymi cz ciami
konstrukcji lub budowli, takimi jak: ciany, stropy, belki i s upy. 
Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spe nia  jednolite, pojedyncze oraz
zespolone i z one nadpro a prefabrykowane o rozpi to ci do 4,5 m:
– stalowe,
– betonowe,
– murowane.
Wymaganiom okre lonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiada  zbrojenie do spoin
wspornych murów, obejmuj ce siatki stalowe:
– spajane,
– wi zane,
– ci gnione.
Stal zbrojeniowa w glowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spe nia  wymagania
podane w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06.
2.2.3. Inne wyroby i materia y
Do wznoszenia konstrukcji murowych mo na stosowa  inne wyroby i materia y:
– cement spe niaj cy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1,
– wapno budowlane odpowiadaj ce wymaganiom normy PN-EN 459-1,
– piasek i inne kruszywa mineralne, których w ciwo ci odpowiadaj  wymaganiom normy

PN-EN 13139,
– kruszywa lekkie do betonów i zapraw spe niaj ce wymagania okre lone w PN-EN 13055,
– wod  do betonów i zapraw zgodn  z wymaganiami normy PN-EN 1008.
Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spe nia  wymagania
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych.

2.3. Warunki przyj cia na budow  materia ów i wyrobów do robót murowych  
Wyroby i materia y do robót murowych mog  by  przyj te na budow , je li spe niaj
nast puj ce warunki:
–  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej (szczegó owej),
– ka da jednostka adunkowa lub partia elementów murowych luzem jest zaopatrzona w

etykiet  identyfikacyjn ,
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– wyroby i materia y konfekcjonowane s  w ciwie opakowane, firmowo zamkni te (bez oznak
naruszenia zamkni cia) i oznakowane (pe na nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa
oraz symbol handlowy wyrobu),

– spe niaj  wymagane w ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

– spe niaj  wymagania wynikaj ce z ich terminu przydatno ci do u ycia (termin zako czenia
robót murowych powinien si  ko czy  przed zako czeniem terminów przydatno ci do
stosowania odpowiednich wyrobów).

Przyj cie wyrobów i materia ów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika
budowy lub protoko em przyj cia materia ów.

2.4. Warunki przechowywania materia ów i wyrobów do robót murowych 
Materia y i wyroby do robót murowych powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcj  producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b
aprobat technicznych.

Place sk adowe do przechowywania elementów murowych powinny by  wygrodzone,
wyrównane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wód opadowych oraz
oczyszczone z zanieczyszcze .

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materia ów i wyrobów niemrozoodpornych
lub opakowanych powinno by  kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarzni ciem i przed dzia aniem promieni s onecznych.

Wyroby w miejscu magazynowania nale y przechowywa  w partiach wed ug rodzajów,
typów, odmian, klas i gatunków, zgodnie z wymaganiami norm wyrobów, w sposób
uporz dkowany, zapewniaj cy atwo  dost pu i przeliczenia. Elementy murowe nale y
przechowywa :
a) w jednostkach adunkowych,
b) luzem w stosach (s upach) lub pryzmach.

Sposób uk adania jednostek adunkowych, stosów lub pryzm powinien by  zgodny z
wymaganiami normy PN-B 12030.

Wyroby konfekcjonowane powinny by  przechowywane w oryginalnych, zamkni tych
opakowaniach w temperaturze powy ej +5°C a poni ej +35°C. Wyroby pakowane w worki
powinny by  uk adane na paletach lub drewnianej wentylowanej pod odze, w ilo ci warstw nie
wi kszej ni  10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowi  inaczej. 

Cement i wapno suchogaszone luzem nale y przechowywa  w zasobnikach (zbiornikach) do
cementu.

Kruszywa i piasek do zapraw mo na przechowywa  na sk adowiskach otwartych, w
warunkach zabezpieczaj cych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie
przygotowanych zasiekach).

Je eli nie ma mo liwo ci poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wod  nale y
przechowywa  w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa
wody w opakowaniach po rodkach chemicznych lub w takich, w których wcze niej
przetrzymywano materia y mog ce zmieni  sk ad chemiczny wody.
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3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 3

3.2. Sprz t i narz dzia do wykonywania robót murarskich
Do wykonywania robót murarskich nale y stosowa :
A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarów oraz p aszczyzn:
– pion murarski,
– at  murarsk ,
– at  wa on ,
–  wodny,
– poziomnic  uniwersaln ,
– at  kierunkow ,
– warstwomierz do wytyczenia poziomów poszczególnych warstw i do zaczepiania sznura oraz

do wyznaczania kierunku,
– sznur murarski,
– townik murarski,
– wykrój.
B. Do przechowywania materia ów budowlanych na stanowisku roboczym:
– kastr  na zapraw ,
– szafel do zaprawy,
– szkopek do wody,
– palety na elementy murowe,
– wiadra.
C. Do obróbki elementów murowych:
– otek murarski,
– kirk ,
– oskard murarski,
– przecinak murarski,
– puck  murarsk ,
– dr g murarski,
– specjalistyczne narz dzia do obróbki kamieni naturalnych.
D. Do murowania:
– kielni  murarsk ,
– czerpak,
– opat  do zaprawy,
– rusztowania.
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4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i sk adowanie materia ów
Wyroby i materia y do robót murowych mog  by  przewo one jednostkami samochodowymi,
kolejowymi, wodnymi i innymi.

Za adunek i wy adunek elementów murowych pakowanych w jednostki adunkowe nale y
prowadzi  urz dzeniami mechanicznymi wyposa onymi w osprz t wid owy, kleszczowy lub
chwytakowy.

Za adunek i wy adunek elementów murowych przechowywanych luzem, wykonywany r cznie
zaleca si  prowadzi  przy maksymalnym wykorzystaniu sprz tu pomocniczego np. kleszcze,
chwytaki, wci gniki, wózki.

Warunki transportu elementów murowych pakowanych w jednostki adunkowe lub
przechowywanych luzem powinny by  zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych
dotycz cych tych wyrobów oraz PN-B-12030.

Transport materia ów do robót murowych w opakowaniach te  nie wymaga specjalnych
urz dze  i rodków transportu. W czasie transportu nale y zabezpieczy  przewo one materia y
w sposób wykluczaj cy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowa . W przypadku du ych ilo ci
materia ów zalecane jest przewo enie ich na paletach i u ycie do za adunku oraz roz adunku
urz dze  mechanicznych.

Do transportu wyrobów i materia ów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca si  u ywa  samochodów zamkni tych. Do przewozu wyrobów i materia ów
w innych opakowaniach mo na wykorzystywa  samochody pokryte plandekami lub zamkni te.
Cement i wapno suchogaszone luzem nale y przewozi  cementowozami. Wapno gaszone w
postaci ciasta wapiennego mo na przewozi  w skrzyniach lub pojemnikach stalowych.

Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i
nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst pienia do robót murowych
Przed przyst pieniem do murowania cian nale y odebra  roboty ziemne i fundamentowe
sprawdzaj c zgodno  ich wykonania z dokumentacj  projektow  i odpowiednimi
szczegó owymi specyfikacjami technicznymi.
Przed przyst pieniem do wznoszenia murów nadziemia nale y sprawdzi , zgodnie z pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji, wymiary oraz k ty skrzy owa cian fundamentowych.

5.3. Ogólne zasady wykonywania robót murowych
Roboty murowe nale y wykonywa  zgodnie z dokumentacj  projektow , niniejsz  specyfikacj
techniczn  i zasadami sztuki murarskiej.
O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia

wyrobów murowych nie podano inaczej, to:
mury nale y wykonywa  warstwami z zachowaniem prawid owego wi zania elementów
murowych i grubo ci spoin tak, aby ciana stanowi a jeden element konstrukcyjny,
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elementy murowe powinny by  uk adane na p ask, a nie na r b lub na stoj co,
spoiny poprzeczne i pod ne w s siednich warstwach muru powinny by  usytuowane
mijankowo,
mury nale y wnosi  mo liwie równomiernie na ca ej ich d ugo ci,
elementy murowe powinny by  czyste i wolne od kurzu,
przed wbudowaniem elementy murowe powinny by  moczone, je eli takie wymaganie
zawarto w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu,
stosowanie elementów murowych po ówkowych przy murowaniu s upów i filarów, poza liczb
konieczn  do uzyskania prawid owego wi zania, jest niedopuszczalne,
liczba elementów murowych po ówkowych nie powinna przekracza :
– w murach konstrukcyjnych zbrojonych – 10%,
– w murach konstrukcyjnych niezbrojonych – 15%,
– w cianach wype niaj cych, podokiennych i na poddaszu – 50%,
konstrukcje murowe o grubo ci mniejszej ni  1 ceg a, murowane na zaprawy zwyk e, mog
by  wykonywane przy temperaturze powy ej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe
mog  by  wykonywane przy minimalnej temperaturze okre lonej przez producenta zaprawy,
wykonywanie konstrukcji murowych o grubo ci 1 ceg y i grubszych dopuszcza si  przy
temperaturze poni ej 0°C pod warunkiem stosowania rodków umo liwiaj cych wi zanie i
twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem
dopuszczenia takiej mo liwo ci przez producenta zaprawy,
w przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy
murów powinny by  zabezpieczone przed szkodliwym dzia aniem czynników
atmosferycznych.

5.4. Organizacja robót murowych
5.4.1. Podstawowe zasady prawid owej organizacji robót murowych:
– wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy,
– praca na murach w pojedynk  lub grupami (zespo ami) o liczebno ci dostosowanej do

rodzaju budowy,
– racjonalne urz dzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materia ów

budowlanych (najbli ej muru wolny pas szeroko ci 600 mm, dalej materia y, a za materia ami
drogi transportowe),

– wznoszenie murów pasami o odpowiedniej wysoko ci,
– zastosowanie odpowiednich rusztowa  (technicznie niezb dnych i ekonomicznie

uzasadnionych),
– zaopatrzenie robotników we w ciwy sprz t murarski i ochronny,
– dostarczanie materia ów budowlanych do stanowiska roboczego w sposób wykluczaj cy

przestoje,
– zorganizowanie robót systemem ruchu równomiernego (podzia  budowy na dzia ki).
5.4.2. Kategorie wykonania robót murowych na budowie
Kategoria A – roboty murarskie wykonuje nale ycie wyszkolony zespó  pod nadzorem majstra
murarskiego, stosuje si  zaprawy produkowane fabrycznie, a je eli zaprawy s  wykonywane na
budowie to kontroluje si  dozowanie sk adników i wytrzyma  zaprawy, natomiast jako  robót
kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezale na od wykonawcy. 
Kategoria B – warunki okre laj ce kategori  A nie s  spe nione a nadzór nad jako ci  robót
mo e kontrolowa  odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowa niona przez wykonawc .
5.5. Rodzaje wi za  cegie  w murze:
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– pospolite (blokowe lub kowade kowe),
– krzy ykowe (weneckie),
– polskie (wendyjskie lub gotyckie),
– holenderskie,
– wielorz dowe (ameryka skie).

Wi zanie murów oraz ich styków i naro ników powinno by  wykonane zgodnie z przyk adami
podanymi w pkt. 3.1.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, cz
A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB – rok 2006 a tak e w normie archiwalnej
PN-68/B-10020.

5.6. Sposoby murowania z cegie , pustaków lub bloczków
5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych:
– na spoiny zwyk e grubo ci od 8 do 15 mm,
– na spoiny pasmowe grubo ci od 8 do 15 mm,
– na spoiny cienkie grubo ci od 1 do 3 mm.
5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj z cza pionowego
– zwyk e z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych czonych elementów,
– z wype nieniem kieszeni zapraw , polegaj ce na dostawieniu do siebie na odpowiedni

odleg  elementów o odpowiednim kszta cie powierzchni bocznych i zalaniu zapraw
otworów utworzonych na styku wyrobów,

– na pióro i wpust polegaj ce na dostosowaniu do siebie elementów w taki sposób, by pióra
jednego elementu wesz y we wpusty drugiego elementu.

5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwyk e:
– murowanie tradycyjne, na puste lub pe ne spoiny,
– murowanie na wycisk,
– murowanie na docisk.
5.6.4. Ogólne zasady murowania na cienkie spoiny:
– elementy murowe pierwszej warstwy nak ada si  bardzo dok adnie na mocnej zaprawie

cementowej celem wyeliminowania ich nierównomiernego osiadania,
– po enie elementów pierwszej warstwy nale y kontrolowa  za pomoc  poziomicy lub

niwelatora,
– pierwsz  warstw  elementów mo na dodatkowo przeszlifowa , szczególnie w przypadku

bloczków z betonu komórkowego,
– w celu umo liwienia równomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o

po danej grubo ci (1 do 3 mm) uk ada si  j  specjaln , dostosowan  do szeroko ci muru,
kielni  z z bkowan  kraw dzi , 

– po enie elementów drugiej i kolejnych warstw mo na korygowa  w ci gu pierwszych 7-15
minut od ich u enia (czas korekty okre la producent zaprawy).

5.7. Rodzaje murów z kamienia
Z uwagi na kszta t i rodzaj kamienia rozró nia si  nast puj ce typy murów:

nieregularne 
– mury dzikie z kamieni narzutowych o nieregularnym kszta cie oraz z  kamieni amanych
niesortowanych,
– mury pó dzikie z kamieni sortowanych,
– mury cyklopowe z kamienia amanego, specjalnie przycinanego w kszta cie nieforemnego
wieloboku,
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pó regularne 
– mury warstwowe z kamieni upanych warstwowo o dwóch powierzchniach wspornych

askich i jednocze nie równoleg ych,
– mury mozaikowe z kamieni upanych prostok tnych o ró nej wielko ci,
– mury rz dowe z kamieni upanych prostok tnych dobieranych pod wzgl dem wysoko ci
tak, by po ich u eniu w rz dzie by a zachowana jednakowa wysoko  ca ego rz du,
regularne 
– mury z ciosów czyli z du ych, regularnych elementów uk adanych w wi zaniu pospolitym
lub polskim,
– mury z bloczków kamiennych, uk adanych jak mury z cegie  ceramicznych.

5.8. Ogólne zasady murowania cianek dzia owych
5.8.1. cianki  dzia owe o grubo ci  ¼ ceg y nale y murowa  na zaprawie cementowej o
wytrzyma ci nie ni szej ni  5 N/mm2. Przy rozpi to ci przekraczaj cej 5 m lub wysoko ci
powy ej 2,5 m powinny by  zbrojone. Zbrojenie powinno by  zakotwione w spoinach no nych
na g boko  nie mniejsz  ni  70 mm.

cianka powinna by  po czona ze cianami konstrukcyjnymi za pomoc  strz pi zaz bionych
krytych.
5.8.2. W budynkach o konstrukcji no nej elbetowej lub stalowej cianki dzia owe oraz
os onowe s  oddylatowane od stropów i pionowych elementów konstrukcyjnych. Po czenie
tych cianek z elementami konstrukcyjnymi wykonuje si  wi c za pomoc  kotew stalowych.

5.9. Ogólne zasady wznoszenia cian szczelinowych i dwuwarstwowych
5.9.1. Warstwa wewn trzna jest cian  konstrukcyjn , wi c stosuje si  do niej wymagania jak

dla cian konstrukcyjnych.
5.9.2. Warstwa zewn trzna powinna mie  grubo  nie mniejsz  ni  70 mm, o ile w

dokumentacji projektowej nie podano inaczej, i by  trwale po czona z warstw
wewn trzn  za pomoc  kotew.

5.9.3. Kotwy powinny by  wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub
maj cej inne zabezpieczenie antykorozyjne i roz one na równym poziomie. 

Dopuszcza si  u enie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewn trznej
os onowej.
5.9.4. Liczba kotew nie powinna by  mniejsza ni  4 szt./1 m2 ciany. Wzd  wszystkich

kraw dzi swobodnych warstwy zewn trznej (wokó  otworów, przy naro u budynku,
wzd  kraw dzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) nale y u  dodatkowe kotwie w
liczbie nie mniejszej ni  trzy sztuki na metr kraw dzi ciany.

5.9.5. Spoiny warstwy zewn trznej licowej (nieotynkowanej) powinny by  dok adnie wype nione
zapraw  lub mur zewn trzny licowy powinien by  wyspoinowany.

5.9.6. Zaleca si , aby odleg  przerw dylatacyjnych w warstwie zewn trznej by a nie wi ksza
ni :

– 8 m – je eli wykonana jest z ceg y silikatowej lub betonowej,
– 12 m – je eli wykonana jest z ceg y ceramicznej.
5.9.7. Warstwa zewn trzna os onowa powinna umo liwia  odprowadzenie wody, która

przenikn a przez ni  do muru. W tym celu, zgodnie z norm  PN-B-03002, u spodu
warstwy zewn trznej, w miejscu podparcia, zaleca si  wykona  fartuch z materia u
wodochronnego na podk adzie z zaprawy cementowej, a w warstwie zewn trznej
pozostawi  otwory zabezpieczone siatk  lub kratk , którymi woda mo e sp ywa  na
zewn trz.

5.9.8. Wykonuj c otwory okienne i drzwiowe nale y stosowa  zasady podane w „Warunkach
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych”, cz  A, zeszyt 3 „Konstrukcje
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murowe”, wydanie ITB – 2006 r.:
– obie warstwy murowe w adnym miejscu nie mog  styka  si  ze sob , 
– stolarka mo e by  przymocowana tylko do jednej z warstw murowych,
– dla obu warstw murowych nale y wykona  niezale ne nadpro a,
– stolarka musi by  zabezpieczona przed wod  zbieraj  si  w szczelinie, w tym celu wzd

pionowych kraw dzi o cie a nale y przeprowadzi  pionow  izolacj  przeciwwilgociow ,
oddzielaj  warstwy murowe od siebie. Izolacja przeciwwilgociowa powinna by  równie
zainstalowana powy ej i poni ej otworu. Pozioma izolacja po ona powy ej okna powinna
„ze lizgiwa  si ” w dó  – w kierunku zewn trznej warstwy, która powinna zosta  zaopatrzona
w dodatkowe otwory odpowietrzaj co-odwadniaj ce, przez które woda ze szczeliny b dzie
mog a swobodnie wyp ywa  na zewn trz ciany.

5.10. Ogólne zasady wykonywania nadpro y
5.10.1.Nadpro a mog  by  wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadpro a

prefabrykowane powinny spe nia  wymagania normy PN-EN 845-2.
5.10.2.Nadpro a murowe zbrojone wykonywane na placu budowy.
A. Nadpro a ze zbrojeniem dolnym mog  by  stosowane przy otworach o rozpi to ci do 1,5 m.

Nadpro e wykonuje si  na sztywnym deskowaniu, na którym roz ciela si  zapraw
cementow  grub. 30-40 mm, a nast pnie wtapia w ni  zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi by
zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Nast pnie muruje si  cztery lub pi  warstw
muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie mo na rozebra  po
up ywie dwóch tygodni. Nadpro e powinno by  sprawdzone wg PN-B-03340.

B. Nadpro a p ytowe typu Kleina mog  by  stosowane do przykrywania otworów o rozpi to ci
do 2,5 m. Nad otworami o szeroko ci poni ej 1,5 m zaleca si  wykonywanie nadpro a o
wysoko ci co najmniej ½ ceg y (ceg y u one na r b). W przypadku otworów o szeroko ci
od 1,5 m nadpro e powinno mie  wysoko  1 ceg y (ceg y u one na stoj co lub dwie p yty
z cegie  u onych na r b). Liczba u ytych pr tów powinna wynika  z dokumentacji
projektowej, w której przeprowadzono obliczenia zgodnie z PN-B-03340.

5.10.3.Nadpro a murowe zespolone wykonywane s  na placu budowy z gotowych kszta tek
nadpro owych, zbrojonych pr tami stalowymi i czonych (zespalanych) betonem.
Kszta tki nadpro owe mog  by  ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu
komórkowego.

Nadpro a nale y wykonywa  zgodnie z zaleceniami producenta kszta tek.
Nadpro a powinny by  opierane na zaprawie i wypoziomowane zarówno w kierunku

pod nym jak i poprzecznym. Oparcie ko ca nadpro a powinno by  nie mniejsze ni  100 mm.
Przy murach wykonanych z elementów zawieraj cych wi cej ni  50% pustek powietrznych lub z
elementów z autoklawizowanego betonu komórkowego minimalna d ugo  oparcia ko ca
nadpro a powinna by  wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W
przypadku cian szczelinowych oparcie powinno si ga  co najmniej na 50 mm poza
zako czenie szczeliny wewn trznej. 
Elementy prefabrykowane nadpro y murowych powinny spe nia  wymagania PN-EN 845-2.
5.10.4.Nadpro a elbetowe wylewane stosuje si  w cianach wewn trznych oraz jako nadpro a

warstwy wewn trznej muru szczelinowego. Nadpro a te nale y wykonywa  zgodnie z
zasadami obowi zuj cymi dla konstrukcji elbetowych, a wi c przestrzega  wymagania
zawarte w szczegó owej specyfikacji technicznej dla konstrukcji elbetowych.

5.10.5.Nadpro a prefabrykowane stalowe elbetowe, spr one, ceramiczne, silikatowe, z
betonu komórkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych
wyrobów powinny spe nia  wymagania PN-EN 845-2. Mo na je montowa  bez
konieczno ci stemplowania. D ugo  oparcia belek powinny by  takie jak dla nadpro y
murowych zespolonych (pkt. 5.10.3.).
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5.11. Ogólne zasady wykonywania przewodów kominowych
5.11.1.Podzia  przewodów kominowych
a) przewody dymowe odprowadzaj ce spaliny z w glowych lub opalanych drewnem trzonów

kuchennych, pieców ogrzewczych i kominków,
b) przewody spalinowe odprowadzaj ce spaliny z urz dze  gazowych,
c) przewody wentylacyjne odprowadzaj ce zu yte powietrze z pomieszcze  ponad dach

budynku.
5.11.2.Elementy kominowe
Do wznoszenia cian (murów) z przewodami kominowymi mo na stosowa  zwyk e ceg y
ceramiczne i bloczki z betonu zwyk ego bez otworów lub pe ne oraz specjalne kszta tki (pustaki)
kominowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe.
5.11.3.Przekroje i wymiary kana ów
Kana y mog  mie  przekrój ko owy albo kwadratowy. Minimalny przekrój kana ów dymowych z
cegie  wynosi ½ x ½ ceg y, tj. 140 x 140 mm. Minimalna rednica przewodu dymowego
okr ego wynosi 150 mm. W przypadku specjalnych pustaków wentylacyjnych najmniejszy
wymiar przewodu wynosi nie mniej ni  110 mm. Wymiary przewodów kominowych powinny by
zgodne z dokumentacj  projektow . Odchy ki od wymiarów przewodów, okre lonych w
dokumentacji projektowej, wynikaj ce z niedok adno ci ich wykonania nie powinny przekracza
+10 i -5 mm.
5.11.4.Rozmieszczenie przewodów w cianach murowanych
W celu zapewnienia maksymalnego ci gu przewody powinny by  prowadzone w cianach
ogrzewanych wewn trznych, np. mi dzymieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych cianach
przylegaj cych do klatek schodowych lub w cianach zewn trznych. Przewody wentylacyjne i
dymowe mog  by czone we wspólne bloki, co pomaga w ogrzewaniu si  przewodów
wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia si  ci gu. Przewody spalinowe powinny by
oddzielone od kana ów wentylacyjnych i dymowych szczelnymi ciankami grubo ci minimum ½
ceg y.
5.11.5.Kierunek prowadzenia przewodów
Przewody nale y prowadzi  w miar  mo no ci pionowo, bez za ama . Ewentualne odchylenia
przewodu od pionu nie powinny przekracza  30°. Powierzchnie wewn trzne przewodów w
miejscach za ama  nale y zabezpieczy  przed uderzeniem kuli kominiarskiej ochraniaczami
stalowymi. D ugo  przewodu biegn cego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna
przekracza  2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu wynikaj ce z niedok adno ci wykonania nie
powinno by  wi ksze ni  dla spoinowanych powierzchni muru – tablica 7 w pkt. 5.13.6.
niniejszej specyfikacji technicznej.
5.11.6.Zasady prowadzenia przewodów dymowych
Przewody dymowe nale y prowadzi  od otworów wycierowych do wylotów komina lub nasady
kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy powinny
znajdowa  si  na poziomie od 1,0÷1,2 m od pod ogi oraz powinny by  zamkni te szczelnie
drzwiczkami wykonanymi z materia ów niepalnych.

Dolna kraw  otworu wycierowego przewodów z palenisk usytuowanych w
pomieszczeniach, w których znajduje si  wlot, powinna znajdowa  si  na wysoko ci 0,3 m od
pod ogi. Otwory wycierowe powinny by atwo dost pne, mie  osadnik na sadze i by  zamkni te
szczelnie drzwiczkami.
Otwory wycierowe przewodów prowadzonych w dwóch rz dach, usytuowane z jednej strony
muru, powinny by  umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425.
Wyloty przewodów dymowych nale y wykonywa  wg nast puj cych zasad:
– przy dachach p askich o k cie nachylenia po aci dachowych nie wi kszym ni  12°,

niezale nie od konstrukcji dachu, wyloty przewodów powinny znajdowa  si  co najmniej o
0,6 m wy ej od poziomu kalenicy lub obrze y budynku przy dachach wg bionych,
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– przy dachach stromych o k cie nachylenia po aci dachowych powy ej 12° i pokryciu:
a) atwo zapalnym, wyloty przewodów powinny znajdowa  si  na wysoko ci co najmniej o

0,6 m wy ej od poziomu kalenicy,
b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodów powinny si  znajdowa  co

najmniej o 0,30 m wy ej od powierzchni dachu oraz w odleg ci mierzonej w kierunku
poziomym od tej powierzchni, co najmniej 1,0 m.

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowi cego przeszkod  (zas on ), dla
prawid owego dzia ania przewodów, ich wyloty powinny znajdowa  si  ponadto:
a) ponad p aszczyzn  wyprowadzon  pod k tem 12° w dó  od poziomu najwy szej przeszkody

(zas ony) dla kominów znajduj cych si  w odleg ci od 3 do 10 m od tej przeszkody przy
dachach stromych,

b) co najmniej na poziomie górnej kraw dzi przeszkody (zas ony) dla kominów usytuowanych w
odleg ci od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody,

c) co najmniej o 0,3 m wy ej od górnej kraw dzi przeszkody (zas ony) dla kominów
usytuowanych w odleg ci do 1,5 m od tej przeszkody.

5.11.7.Zasady prowadzenia przewodów spalinowych 
Przewody spalinowe nale y prowadzi  od otworów rewizyjnych do wylotów komina lub nasady
kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdowa  si  na poziomie
0,4 m poni ej wlotu do przewodu. Wyloty przewodów powinny by  usytuowane tak jak w
przewodach dymowych (pkt 5.11.6. niniejszej specyfikacji technicznej).
5.11.8.Zasady prowadzenia przewodów wentylacyjnych
Przewody wentylacyjne nale y prowadzi  od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny by
wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza si  wykonywanie górnych otworów wylotowych,
pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem.
5.11.9. czenie przewodów kominowych
W budynkach niskich, je eli jest to mo liwe, nale y nie czy  przewodów kominowych czyli
prowadzi  oddzielne przewody dla ka dego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka. 
W budynkach wysokich przewody kominowe najwy szej kondygnacji nie mog  by czone z
innymi przewodami. 
Ponadto przy czeniu przewodów kominowych w budynkach wysokich nale y przestrzega
nast puj cych zasad:
– przewody wentylacyjne mog  by czone co drugie pi tro,
– w przypadku przewodów dymowych jest mo liwe czenie maksimum trzech pieców

zlokalizowanych po tej samej stronie budynku (co druga kondygnacja),
– do jednego przewodu spalinowego mo na pod czy  najwy ej dwa piecyki gazowe (co druga

kondygnacja). 
Ca kowicie niedopuszczalne jest pod czanie piecyków dymowych lub spalinowych do
przewodów wentylacyjnych.
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5.11.10. Zasady wykonywania murów z przewodami kominowymi
Zapewnienie maksymalnej szczelno ci przewodów kominowych wymaga, zgodnie z
PN-89/B-10425 i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, cz  A,
zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 r., przestrzegania nast puj cych zasad:
– kszta t, wymiary zewn trzne, po enie kana ów, wlotów, wylotów, za ama , trzonów

kominowych, obróbki blacharskie, zako czenia górne powinny by  wykonane zgodnie z
dokumentacj  projektow ,

– wmurowywa  nale y tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach
kominowych i jednocze nie okre lone w dokumentacji projektowej,

– najni sza klasa cegie  u ytych do murowania wynosi 15,
– je eli dokumentacja projektowa tego wymaga nale y stosowa  zaprawy aroodporne lub

kwasoodporne,
– elementy murowe nale y uk ada  na pe ne spoiny,
– spoiny pionowe ka dej z warstw powinny by  przewi zane,
– w powierzchniach wewn trznych przewodów powinno by  jak najmniej spoin pionowych, je li

warunki na to pozwalaj , to powinny znajdowa  si  tylko w naro nikach przewodów,
– ceg y w przegrodach mi dzykana owych nale y wmurowywa  przynajmniej jednym ko cem w

prostopadle do nich po one cianki zewn trzne,
– mury powinny by  murowane w wi zaniu pospolitym,
– w przewodach dymowych i spalinowych cianki powinny mie  grubo  nie mniejsz  ni  ½

ceg y,
– w przewodach wentylacyjnych minimalna grubo  przegród wynosi ¼ ceg y,
– minimalna odleg  przewodów kominowych od lica ciany zewn trznej wynosi nie mniej ni

1 ceg ,
– przewody z pustaków kominowych dymowych muruje si  w taki sposób, aby spoiny poziome

poszczególnych przewodów by y przesuni te wzgl dem siebie o ½ wysoko ci pustaka;
przestrze  pomi dzy pustakami dymowymi nale y wype nia  zapraw  cementowo-glinian
lub specjaln  zapraw , je eli jest to zapisane w instrukcji stosowania danych pustaków,

– powszechn  zasad  powinno by  u ywanie wewn trznych wk adek kwasoodpornych w
przewodach spalinowych,

– warstwy cegie  w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny by  u one
prostopadle do kierunku przewodu,

– przewody powinny by  dro ne na ca ej d ugo ci oraz dawa  naturalny ci g powietrza ku
górze (ssanie), zapewniaj cy uj cie przez przewody spalin lub zu ytego powietrza ponad
dach,

– w celu zachowania g adko ci przewodów z cegie , powinny by  one budowane z pomoc
szablonu,

– nale y ograniczy  do niezb dnego minimum stosowanie cegie  u amkowych.
– cianki kana ów powinny by  murowane na tej samej zaprawie co s siednie mury,
– nie nale y tynkowa  wn trza kana ów dymowych lub spalinowych,
– do wykonywania kominów ponad dachem nale y u ywa  cegie  licowych, chyba e w

dokumentacji projektowej przewidziano inne wykonanie, w przypadku wykorzystania cegie
nielicowych konieczne jest otynkowanie komina,

– w miejscu przebicia komina przez dach nale y wykona  obróbk  blacharsk  zabezpieczaj
poddasze przed wod  opadow ,

– wierzch komina powinien by  nakryty czap elbetow  z okapnikiem, odizolowan  warstw
papy,

– przerwy dylatacyjne powinny by  wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002.
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5.12. Ogólne zasady wykonywania gzymsów i przerw dylatacyjnych
5.12.1.Gzymsy powinny by  murowane z ceg y na p ask lub na r b, je eli nadwieszenie ceg y

nie przekracza 10 cm.
Przy wi kszym wysi gu gzymsów ich rozwi zanie konstrukcyjne musi wynika  z dokumentacji
projektowej.
Gzymsy mog  by  równie  murowane ze specjalnych kszta tek ceramicznych.
5.12.2.Przerwy dylatacyjne w murach powinny by  wykonane zgodnie z PN-B-03002.

5.13. Wymagania jako ciowe robót murowych
Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, cz  A, zeszyt 3
„Konstrukcje murowe”, wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spe nia  odpowiednie
wymagania jako ciowe, takie jak:
5.13.1.Obrys muru
Dopuszczalne odchy ki od zaprojektowanych wymiarów nie powinny przekracza :
– w wymiarach poziomych poszczególnych pomieszcze  ±20 mm,
– w wysoko ci kondygnacji ±20 mm,
– w wymiarach poziomych i pionowych ca ego budynku ±50 mm.
5.13.2.Grubo  muru
Grubo ci murów w stanie surowym powinny by  okre lone w dokumentacji projektowej.
Dopuszczalne odchy ki wymiarowe nie powinny by  wi ksze ni :
– dopuszczalne odchy ki u ytych elementów murowych w przypadku murów o grubo ci ¼, ½ i

1 elementu murowego,
– ±10 mm, w przypadku murów pe nych o grubo ci wi kszej ni  1 ceg a,
– ±20 mm, w przypadku murów szczelinowych.
5.13.3.Wymiary otworów (w wietle o cie y)
W przypadku otworów o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchy ki wymiarowe wynosz : 

szeroko  + 6 mm, – 3 mm,
wysoko  + 15 mm, – 10 mm.

W otworach o wymiarach powy ej 1000 mm dopuszczalne odchy ki wymiarowe wynosz :
szeroko  + 10 mm, – 5 mm,
wysoko  + 15 mm, – 10 mm.

5.13.4.Grubo  spoin
Normatywne grubo ci i dopuszczalne odchy ki grubo ci spoin zwyk ych wynosz :
– w spoinach poziomych: grubo  nominalna 10 mm, odchy ki + 5 mm, – 2 mm, 
– w spoinach pionowych: grubo  nominalna 10 mm, odchy ki + 5 mm, – 5 mm.
W przypadku s upów konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m2 lub mniejszym, dopuszczalne odchy ki
grubo ci spoin, zarówno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekracza  2 mm.

W murach zbrojonych poprzecznie grubo  spoiny powinna by  wi ksza co najmniej o 4 mm
ni  grubo  zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych pod nie grubo  spoiny powinna by
co najmniej o 5 mm wi ksza ni  grubo  zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do
tynkowania lub spoinowania, spoiny powinny by  ca kowicie wype nione zapraw , a  do lica
muru.

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nale y wype nia  spoiny
poziomej zapraw  na g boko  5÷10 mm, licz c od lica muru, a przy powierzchniach muru,
przy których jest umieszczone zbrojenie zewn trzne, na g boko  nie mniejsz  ni  10 mm i nie
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wi ksz  ni  20 mm.
5.13.5.Zbrojenie
Dopuszczalne odchy ki d ugo ci pr tów nie powinny by  wi ksze ni :
– ± 10 mm dla poszczególnych odcinków pr ta (np. w miejscu odgi cia lub dla haków),
– ± 20 mm dla ca ego pr ta.
Dopuszczalne odchy ki w rozstawie pr tów nie powinny przekracza  ±15 mm, natomiast
grubo ci otulenia pr tów powinny by  zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340.
5.13.6.Prawid owo  wykonania powierzchni i kraw dzi muru
Dopuszczalne odchy ki wykonania powierzchni i kraw dzi zestawiono w tablicy 7.
Tablica 7. Dopuszczalne odchy ki wykonania powierzchni i kraw dzi muru

Rodzaj usterki
Dopuszczalne odchy ki

powierzchnie
spoinowane

inne powierzchnie

1 2 3

Zwichrowania i
skrzywienia
powierzchni

nie wi cej ni  3 mm/m i
ogó em nie wi cej ni  10
mm na ca ej powierzchni
ciany pomieszczenia

nie wi cej ni  6 mm/m i
ogó em nie wi cej ni  20
mm na ca ej powierzchni
ciany pomieszczenia

Odchylenie kraw dzi
od linii prostej

nie wi cej ni  2 mm/m i
nie wi cej ni  jedno na

ugo ci 2 m 

nie wi cej ni  4 mm/m i
nie wi cej ni  dwa na

ugo ci 2 m 

Odchylenie
powierzchni i kraw dzi
muru od kierunku
pionowego

nie wi cej ni  3 mm/m i
ogólnie nie wi cej ni  6
mm na wysoko ci
kondygnacji oraz 20 mm
na ca ej wysoko ci
budynku

nie wi cej ni  6 mm/m i
ogólnie nie wi cej ni  10
mm na wysoko ci
kondygnacji oraz 30 mm
na ca ej wysoko ci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego górnych
powierzchni ka dej
warstwy cegie

nie wi cej ni  1 mm/m i
ogó em nie wi cej ni  15
mm na ca ej d ugo ci
budynku

nie wi cej ni  2 mm/m i
ogó em nie wi cej ni  30
mm na ca ej d ugo ci
budynku

Odchylenie od kierunku
poziomego górnej
powierzchni ostatniej
warstwy pod stropem 

nie wi cej ni  1 mm/m i
ogó em nie wi cej ni  10
mm na ca ej d ugo ci
budynku

nie wi cej ni  2 mm/m i
ogó em nie wi cej ni  20
mm na ca ej d ugo ci
budynku

Odchylenie
przecinaj cych si

aszczyzn od k ta
przewidzianego w
projekcie 

nie wi cej ni  3 mm nie wi cej ni  6 mm

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt. 6

6.2. Badania przed przyst pieniem do robót murowych
Przed przyst pieniem do robót murowych nale y odebra  roboty ziemne i fundamentowe oraz
przeprowadzi  badania wyrobów i materia ów, które b  wykorzystywane do wykonywania
robót.
6.2.1. Odbiór robót poprzedzaj cych wykonanie robót murowych
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Roboty ziemne i fundamentowe nale y odebra  zgodnie z wymaganiami odpowiednich
szczegó owych specyfikacji technicznych.

Przed przyst pieniem do wznoszenia murów nadziemia nale y sprawdzi  zgodnie z pkt. 6.4.
niniejszej specyfikacji wymiary oraz k ty skrzy owa cian fundamentowych murowanych.
Je eli ciany fundamentowe s elbetowe, to sprawdzenia nale y dokona  zgodnie z
odpowiedni  szczegó ow  specyfikacj  techniczn .
6.2.2. Badania materia ów
Badania nale y przeprowadzi  po rednio na podstawie przed onych:
– deklaracji zgodno ci lub certyfikatów,
– zapisów dziennika budowy, protoko ów przyj cia materia ów na budow ,
– deklaracji producentów u ytych wyrobów.

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry
techniczne odpowiadaj  wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej
specyfikacji technicznej.

Materia y, których jako  budzi w tpliwo ci mog  by  zbadane na wniosek zamawiaj cego
przez niezale ne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegaj  na sprawdzeniu zgodno ci wykonywanych robót murowych z
dokumentacj  projektow , wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentów.
Badania te w szczególno ci powinny dotyczy  sprawdzenia zbrojenia oraz wewn trznych cz ci
muru ulegaj cych zakryciu, a tak e kontroli jako ci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto
po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wyko czeniowego, ale przed pod czeniem
urz dze  gazowych, trzonów kuchennych, pieców, kominków nale y sprawdzi  przewody
kominowe.
6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowa  kontrol :
– rednic zbrojenia z dok adno ci  do 0,5 mm,
– ugo ci ca kowitej i poszczególnych odcinków zbrojenia z dok adno ci  do 10 mm,
– rozstawienia i w ciwego powi zania pr tów z dok adno ci  do 1 mm,
– otulenia zbrojenia z dok adno ci  do 1 mm,
6.3.2. Sprawdzenie wewn trznych cz ci muru ulegaj cych zakryciu powinno w szczególno ci

dotyczy  prawid owo ci wi zania elementów w murze, grubo ci i wype nienia spoin,
liczby u ytych wyrobów u amkowych. Badania te nale y przeprowadza  zgodnie z
wymaganiami okre lonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.3. Kontrola jako ci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowa  badania
wskazane w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.4. Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku:
a) sprawdzenie dro no ci przewodów  nale y przeprowadza  za pomoc  kominiarskiej kuli

umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we
wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych,

b) sprawdzenie prawid owo ci prowadzenia  przewodów przeprowadza si  równocze nie ze
sprawdzeniem dro no ci oraz przez porównanie prowadzenia przewodów z dokumentacj
projektow  i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji technicznej,

c) sprawdzenie kierunku przewodów przeprowadza si  przez obserwacj  i pomiar
zewn trznych powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegie  lub
bloczków widoczny z ich uk adu) i porównanie z dokumentacj  projektow ,

d) sprawdzenie wielko ci przekroju przewodów  przeprowadza si  za pomoc  ta my
stalowej przez pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z dok adno ci  do 5 mm i
porównanie z dokumentacj  projektow ,
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e) sprawdzenie grubo ci przegród przeprowadza si  za pomoc  dwóch listew w onych do
siednich otworów kontrolnych i pomierzenie ich odleg ci ta  stalow  z dok adno ci

do 5 mm,
f) sprawdzenie wi zania cegie  lub bloczków przeprowadza si  wzrokowo przez obserwacj

lica muru z przewodami oraz obserwacj  wn trza przewodu przez otwory kontrolne,
g) sprawdzenie kszta tu i wymiarów zewn trznych murów z przewodami przeprowadza si

zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej,
h) sprawdzenie wype nienia spoin oraz stanu powierzchni przewodów  przeprowadza si

wzrokowo przez obserwacj  lica muru i powierzchni wewn trznej przewodów przez otwory
kontrolne za pomoc  lustra i latarki elektrycznej.

6.3.5. Badania przewodów kominowych po wykonaniu stanu wyko czeniowego, przed
pod czeniem trzonów kuchennych, pieców, kominów i urz dze  gazowych:

a) sprawdzenie szczelno ci przewodów  przeprowadza si  za pomoc uczywa lub
wiecy dymnej przez wsuni cie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu si

dymu w wylocie – przez zamkni cie wylotu i obserwacj  s siednich wylotów oraz
wlotów w innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania si  dymu
w obserwowanym wylocie lub wlocie nale y w przewód ten wpu ci  obci ony na
ko cu bia y sznur lub ta  i powtórzy  prób  kopcenia, a nast pnie wydoby  sznur i
w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzi  uszczelnienie
przewodu,

b) sprawdzenie wyposa enia otworów wycierowych i rewizyjnych  przeprowadza si
przez dok adne ich obejrzenie, prób  zamkni cia i otwarcia drzwiczek oraz prób
obruszania ich r ,

c) sprawdzenie wlotów do przewodów przeprowadza si  przez dok adne ich
obejrzenie, pomiary i porównanie z dokumentacj ,

d) sprawdzenie wylotów przewodów  przeprowadza si  analogicznie jak sprawdzenie
wlotów,

e) sprawdzenie prawid owo ci ci gu  przed pod czeniem urz dze  przeprowadza si
za pomoc uczywa lub palnika przez przystawienie go w odleg ci ok. 10 cm do
wlotu przewodu i stwierdzenie wyra nego odchylenia si  p omienia w kierunku wlotu.
Sprawdzenie prawid owo ci ci gu po pod czeniu urz dze  przeprowadza si  przez
próbne palenie i stwierdzenie prawid owego spalania si  materia u opa owego,

f) pozosta e badania  – w miar  potrzeby wykonanie bada  podanych w pkt. 6.3.4.
niniejszej specyfikacji technicznej.

6.3.6. Wyniki przeprowadzonych bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w
pkt. 2.2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a tak e
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj cego) oraz
wykonawcy.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie
wymagania dotycz ce wykonania robót murowych, w szczególno ci w zakresie:
– zgodno ci z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,
– prawid owo ci oceny robót poprzedzaj cych roboty murowe, 
– jako ci wykonania robót murowych.

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzysta  wyniki bada  dokonanych przed
przyst pieniem do robót i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotycz ce
wykonanych robót.
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Badania sprawdzaj ce jako  wykonania robót murowych, wed ug pkt. 4. Warunków
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, cz  A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”,
wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020:

a) sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  – powinno by  przeprowadzone przez
porównanie wykonanych konstrukcji z dokumentacj  projektow , specyfikacj
techniczn  oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej;
sprawdzenia zgodno ci dokonuje si  na podstawie ogl dzin zewn trznych i pomiarów;
pomiar d ugo ci i wysoko ci konstrukcji przeprowadza si  z dok adno ci  do 10 mm;
pomiar grubo ci murów i o cie y wykonuje si  z dok adno ci  do 1 mm; za wynik nale y
przyjmowa redni  arytmetyczn  z pomiarów w trzech ró nych miejscach,

b) sprawdzenie prawid owo ci wi zania elementów w murze, stykach i naro nikach  –
nale y przeprowadza  przez ogl dziny w trakcie robót na zgodno  z wymaganiami
podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji,

c) sprawdzenie grubo ci spoin i ich wype nienia – nale y przeprowadza  przez
ogl dziny zewn trzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z
dok adno ci  do 1 mm nale y zawsze wykona  w przypadku murów licowych, natomiast
w przypadku murów nielicowych – gdy na podstawie ogl dzin uznano, e grubo  spoiny
mo e by  przekroczona; redni  grubo  spoin poziomych nale y oblicza  przez odj cie
przeci tnej grubo ci elementu murowego od ilorazu wysoko ci zmierzonego odcinka
muru (o wysoko ci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; redni  grubo  spoiny
poziomej nale y okre la  identycznie, mierz c poziomy odcinek muru; w przypadku
ra cych ró nic grubo ci poszczególnych spoin, sprawdzanie ich nale y przeprowadza
oddzielnie, z dok adno ci  do 1 mm, na ci le okre lonych odcinkach muru,

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru ko cowego  – nale y przeprowadza
po rednio na podstawie protoko ów odbioru robót spisywanych w trakcie wykonywania
robót (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i zapisów w dzienniku budowy; protoko y i zapisy
powinny dotyczy :

– sprawdzenia rednic zbrojenia, które powinno by  wykonane suwmiark  z
dok adno ci  do 0,5 mm,

– sprawdzenia d ugo ci zbrojenia (ca kowitej i poszczególnych odcinków), które
powinno by  wykonane ta  stalow  z dok adno ci  do 10 mm,

– sprawdzenia rozstawienia i w ciwego powi zania pr tów oraz grubo ci ich
otulenia, które powinno by  wykonane z dok adno ci  do 1 mm,

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od p aszczyzny oraz prostoliniowo ci
kraw dzi muru – nale y przeprowadza  przez przyk adanie w dwóch prostopad ych do
siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do kraw dzi muru, aty
kontrolnej d ugo ci 2 m, a nast pnie przez pomiar z dok adno ci  do 1 mm wielko ci
prze witu mi dzy at  a powierzchni  lub kraw dzi  muru,

f) sprawdzenie pionowo ci powierzchni i kraw dzi muru  – nale y przeprowadza  z
dok adno ci  do 1 mm; badanie mo na wykona  pionem murarskim i przymiarem z
podzia  milimetrow ,

g) sprawdzenie poziomo ci warstw murowych  – nale y przeprowadza  przyrz dami
stosowanymi do takich pomiarów np. poziomnic  murarsk  i at  kontroln  lub
poziomnic  w ow , a przy budynkach o d ugo ci ponad 50 m niwelatorem,

h) sprawdzenie k tów pomi dzy przecinaj cymi si  p aszczyznami dwóch s siednich
murów – nale y przeprowadza  mierz c z dok adno ci  do 1 mm odchylenie (prze wit)
przecinaj cych si  p aszczyzn od k ta przewidzianego w projekcie; odchylenie (prze wit)
mierzy si  w odleg ci 1 m od wierzcho ka sprawdzanego k ta; badanie mo na
przeprowadza  stalowym k townikiem murarskim, at  kontroln  i przymiarem z
podzia  milimetrow , zmierzony prze wit nie powinien przekracza  warto ci podanych
w tablicy 7 niniejszej specyfikacji,

i) sprawdzenie prawid owo ci wykonania cianek dzia owych, nadpro y, gzymsów,
przerw dylatacyjnych – nale y przeprowadza  przez ogl dziny zewn trzne i pomiar na
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zgodno  z dokumentacj  projektow  i niniejsz  specyfikacj  techniczn ,
j) sprawdzenie liczby u ytych wyrobów u amkowych – nale y przeprowadza  w trakcie

robót przez ogl dziny i stwierdzenie zgodno ci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3.
niniejszej specyfikacji technicznej,

k) sprawdzenie przewodów kominowych  – poprzez sprawdzenie wlotów i wylotów
przewodów i prawid owo ci ci gu po pod czeniu urz dze  gazowych, trzonów
kuchennych, pieców ogrzewczych oraz kominków, a tak e w miar  potrzeby wykonanie
pozosta ych bada  wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji technicznej.

Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej
specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez
przedstawicieli inwestora (zamawiaj cego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegó owe zasady obmiaru robót murowych
7.2.1. Ilo ci poszczególnych konstrukcji murowych oblicza si  wg wymiarów podanych w

dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych.
7.2.2. Grubo ci konstrukcji murowych z cegie  ustala si  wg znormalizowanych wymiarów ceg y

6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z tablic  8.

Tablica 8. Grubo ci konstrukcji murowych z cegie

Grubo ci cian w
ceg ach

¼ ½ 1 1½ 2 2½ 3 3½ 4

Grubo ci cian w
cm

6,5 12 25 38 51 64 77 90 103

7.2.3. Fundamenty oblicza si  w metrach sze ciennych ich obj to ci
Jako wysoko  fundamentu nale y przyjmowa  wysoko  od spodu fundamentu do poziomu
pierwszej izolacji ciany.
7.2.4. ciany oblicza si :

w metrach kwadratowych ich powierzchni
lub

w metrach sze ciennych ich obj to ci.
7.2.5. cianki dzia owe oblicza si  w metrach kwadratowych ich powierzchni.
7.2.6. Wysoko ci cian murowanych na fundamentach nale y przyjmowa  od wierzchu

fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla
cian wy szych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu nast pnego stropu.

Wysoko ci innych cian np. cian podparapetowych, cian kolankowych i poddaszy, attyk
nale y ustala  na podstawie dokumentacji projektowej.
Wysoko cianki dzia owej nale y przyjmowa  jako wysoko  od wierzchu fundamentu lub
stropu, na którym ustawiona jest cianka do spodu nast pnego stropu.
7.2.7. upy, filarki i pilastry oblicza si  w metrach ich wysoko ci.
Gzymsy oblicza si  w metrach ich d ugo ci mierzonej po najd szej kraw dzi.
7.2.8. Od powierzchni / obj to ci cian nale y odejmowa :
– powierzchnie / obj to ci konstrukcji betonowych lub elbetowych (z wyj tkiem
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prefabrykowanych nadpro y elbetowych), je li wype niaj  one wi cej ni  po ow  grubo ci
ciany lub ich obj to  przekracza 0,01 m3, 

– powierzchnie / obj to ci kana ów spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z
pustaków i ewentualnie obmurowanych ceg ami lub p ytkami,

– powierzchnie projektowanych otworów okiennych, drzwiowych i innych wi kszych od 0,5 m2,
– obj to ci otworów i wn k wi kszych od 0,05 m3.
Z powierzchni / obj to ci cian nie potr ca si :
– wszelkich bruzd instalacyjnych, niezale nie od ich wymiarów,
– opar  p yt, sklepie  i belek stropowych,
– cz ci konstrukcji stalowych i drewnianych,
– nadpro y z cegie  lub prefabrykowanych,
– wn k na liczniki gazowe i elektryczne, niezale nie od ich wymiarów,
– przewodów kominowych w cianach wznoszonych cznie z przewodami.

Przy potr caniu otworów i wn k z powierzchni / obj to ci muru uwzgl dnia si  wymiary:
– dla otworów bez o cie nic: w wietle muru,
– dla otworów, w których o cie nice s  obmurowywane równocze nie ze wznoszeniem muru:

w wietle o cie nic,
– dla otworów cyrklastych wed ug wymiarów wpisanych w nie trójk tów równoramiennych.

Od powierzchni cianek dzia owych nale y odejmowa  powierzchnie otworów, liczone
wed ug projektowanych wymiarów w wietle o cie nic, a w przypadku ich braku w wietle muru.
7.2.9. Potr cane otwory w cianach murowanych, dla których ustala si  odr bne ceny

wykonania o cie y, oblicza si  w sztukach.
7.2.10.Kominy wolnostoj ce oblicza si  w metrach sze ciennych ich obj to ci wed ug

projektowanych wymiarów zewn trznych komina. Wysoko  komina przyjmuje si  od
poziomu, od którego wyst puje on jako wolno stoj cy, do wierzchu komina. Wysoko

owic kominowych nad dachem przyjmuje si  od strony ni szej po aci.
Od obj to ci komina nie odlicza si  obj to ci przewodów. Kana y spalinowe, wentylacyjne i

dymowe z pustaków oblicza si  w metrach d ugo ci pojedynczego przewodu wed ug wymiarów
podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie kana ów oraz szpa dowanie konstrukcji oblicza
si  w metrach kwadratowych obmurowanej (szpa dowanej) powierzchni.
7.2.11.Sklepienia p askie oblicza si  w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na

aszczyzn  poziom .
Powierzchni  rzutu oblicza si  w wietle murów lub podci gów, na których opiera si  sklepienie.
Z powierzchni rzutu odejmuje si  powierzchni  otworów wed ug ich projektowanych wymiarów w
wietle.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegaj cymi zakryciu s  zbrojenia i wewn trzne
cz ci murów wielorz dowych, szczelinowych oraz warstwowych. 
Odbiór zbrojenia i innych elementów ulegaj cych zakryciu musi by  dokonany w czasie robót
murowych. 
W trakcie odbioru nale y przeprowadzi  badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki  bada
porówna  z wymaganiami okre lonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji.
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Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na uzna  elementy ulegaj ce
zakryciu za wykonane prawid owo, tj. zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz specyfikacj
techniczn  i zezwoli  na przyst pienie do nast pnych faz robót murowych.

Je eli chocia  jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robót ulegaj ce
zakryciu nie powinny by  odebrane. W takim przypadku nale y ustali  zakres prac i rodzaje
materia ów koniecznych do usuni cia nieprawid owo ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac
nale y ponownie przeprowadzi  badania. 

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem materia ów oraz robót ulegaj cych
zakryciu nale y zapisa  w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru
cz ciowego robót dokonuje si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuni cie przed odbiorem ko cowym.
Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika
budowy.
Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót (je eli
umowa tak  form  przewiduje).

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)
Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
zakresu (ilo ci), jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie
przed onych dokumentów, wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.
Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:

dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania

robót,
dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych

materia ów i wyrobów budowlanych,
protoko y odbioru robót ulegaj cych zakryciu,
protoko y odbiorów cz ciowych,
instrukcje producentów dotycz ce zastosowanych materia ów,
wyniki bada  laboratoryjnych, bada  kominiarskich i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  przed onymi dokumentami,
przeprowadzi  badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porówna  je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej
oraz dokona  oceny wizualnej.

Roboty murowe powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada  s  pozytywne, a
dostarczone przez wykonawc  dokumenty s  kompletne i prawid owe pod wzgl dem
merytorycznym.

Je eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny roboty murowe nie powinny by  przyj te.
W takim przypadku nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za :
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je eli to mo liwe nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci robót  z
wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji
technicznej oraz przedstawi  roboty murowe ponownie do odbioru,
je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu konstrukcji i u ytkownika oraz

trwa ci elementów murowych zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru
ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci wynagrodzenia w stosunku do ustale
umownych,
w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest

do usuni cia wadliwie wykonanych robót murowych, wykonania ich ponownie i powtórnego
zg oszenia do odbioru.

W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu.
Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i

wykonawcy. Protokó  powinien zawiera :
ustalenia podj te w trakcie prac komisji,
ocen  wyników bada ,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,
stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót murowych z zamówieniem.

Protokó  odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy
zamawiaj cym a wykonawc .

8.5. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po

ytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
konstrukcji murowych, z uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny
(ko cowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót.

Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi  wykonawcy wszystkie
zauwa one wady w wykonanych konstrukcji murowych.
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9.  PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZ CYCH

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7,  pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci
Rozliczenie robót murowych mo e by  dokonane jednorazowo po wykonaniu pe nego zakresu
robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów
cz ciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robót murowych
Sposób I
Ceny jednostkowe robót obejmuj  równie  koszty monta u, demonta u i pracy rusztowa
niezb dnych do wykonania robót na wysoko ci powy ej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz
koszty pomostów i barier zabezpieczaj cych.
Sposób II
Ceny jednostkowe robót nie obejmuj  kosztów monta u, demonta u i pracy rusztowa  do
wykonania konstrukcji murowych o wysoko ci powy ej 4,5 m a tak e pomostów i barier
zabezpieczaj cych. Koszty tych rusztowa , pomostów i barier b  rozliczane w oddzielnych
pozycjach kosztorysu.

Ceny jednostkowe nie obejmuj  podatku VAT.

Podstaw  rozliczania robót murowych stanowi ustalona w umowie kwota rycza towa za
okre lony zakres robót obejmuj cy konstrukcje murowe.
Kwota rycza towa obejmuj ca konstrukcje murowe uwzgl dnia koszty wykonania nast puj cych
robót murowych oraz prac z nimi zwi zanych takich jak:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,
– obs ug  sprz tu,
– ustawienie i przestawienie drabin lub monta , demonta  i prac  rusztowa  niezb dnych do

wykonania robót murowych, niezale nie od wysoko ci prowadzenia prac,
– zabezpieczenie robót wykonanych przed rozpocz ciem wznoszenia konstrukcji murowych,

przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót murowych,
– przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy,
– ocen  prawid owo ci wykonania robót poprzedzaj cych wykonanie konstrukcji murowych,
– wymurowanie konstrukcji murowych,
– wykonanie naro y i styków cian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych,
– obmurowanie ko ców belek,
– wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodów w trakcie robót,
– zamurowanie otworów kontrolnych,
– robocizna zwi zana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wsporników, itp.,
– zamurowanie otworów komunikacyjnych,
– zamurowanie bruzd i przebi  po wykonaniu robót instalacyjnych,
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– usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powsta ych w czasie murowania,
– oczyszczenie miejsca pracy z materia ów zabezpieczaj cych roboty wykonane przed

rozpocz ciem wznoszenia konstrukcji murowych,
– usuni cie gruzu i innych pozosta ci, resztek i odpadów materia ów w sposób podany w

szczegó owej specyfikacji technicznej (opisa  sposób usuni cia pozosta ci i odpadów),
– likwidacj  stanowiska roboczego,
– koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-EN 197-1:2002
Cement – Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego

ytku.
2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005
jw.
3. PN-EN 413-1:2005
Cement murarski – Cz  1: Sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci.
4. PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane – Cz  1: Definicje, wymagania i kryteria zgodno ci.
5. PN-EN 771-1:2006
Wymagania dotycz ce elementów murowych – Cz  1: Elementy murowe ceramiczne.
6. PN-EN 771-2:2006
Wymagania dotycz ce elementów murowych – Cz  2: Elementy murowe silikatowe.
7. PN-EN 771-3:2005
Wymagania dotycz ce elementów murowych – Cz  3: Elementy murowe z betonu
kruszywowego (z kruszywami zwyk ymi i lekkimi).
8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006
jw.
9. PN-EN 771-4:2004
Wymagania dotycz ce elementów murowych – Cz  4: Elementy murowe z
autoklawizowanego betonu komórkowego.
10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006
jw.
11. PN-EN 771-5:2005
Wymagania dotycz ce elementów murowych – Cz  5: Elementy murowe z kamienia
sztucznego.
12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006
jw.
13. PN-EN 771-6:2007
Wymagania dotycz ce elementów murowych – Cz  6: Elementy murowe z kamienia
naturalnego.
14. PN-EN 845-1:2004
Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Cz  1: Kotwy, listwy kotwi ce, wieszaki i
wsporniki.
15. PN-EN 845-2:2004
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Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Cz  2: Nadpro a.
16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005
jw.
17. PN-EN 845-3:2004
Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów – Cz  3: Stalowe zbrojenie do spoin
wspornych.
18. PN-EN 998-1:2004
Wymagania dotycz ce zapraw do murów – Cz  1: Zaprawa tynkarska.
19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006
jw.
20. PN-EN 998-2:2004
Wymagania dotycz ce zapraw do murów – Cz  1: Zaprawa murarska.
21. PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
22. PN-EN 1015-2:2000
Metody bada  zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do bada .
23. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U)
jw.
24. PN-EN 1015-3:2000
Metody bada  zapraw do murów – Okre lenie konsystencji wie ej zaprawy (za pomoc  stolika
rozp ywu).
25. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005
jw.
26. PN-EN 1015-2:2000/A2:2007(U)
jw.
27. PN-EN 1015-6:2000
Metody bada  zapraw do murów – Okre lenie g sto ci obj to ciowej wie ej zaprawy.
28. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U)
jw.
29. PN-EN 1015-7:2000
Metody bada  zapraw do murów – Okre lenie zawarto ci powietrza w wie ej zaprawie.
30. PN-EN 1015-9:2001
Metody bada  zapraw do murów – Cz  9: Okre lenie czasu zachowania w ciwo ci
roboczych i czasu korekty wie ej zaprawy.
31. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U)
jw.
32. PN-EN 1015-10:2001
Metody bada  zapraw do murów – Cz  10: Okre lenie g sto ci wysuszonej stwardnia ej
zaprawy.
33. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U)
jw.
34. PN-EN 1015-11:2001
Metody bada  zapraw do murów – Cz  11: Okre lenie wytrzyma ci na zginanie i ciskanie
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stwardnia ej zaprawy.
35. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U)
jw.
36. PN-EN 1015-17:2002
Metody bada  zapraw do murów – Cz  17: Okre lenie zawarto ci chlorków rozpuszczalnych
w zaprawie.
37. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U)
jw.
38. PN-EN 1015-18:2003
Metody bada  zapraw do murów – Cz  18: Okre lenie wspó czynnika absorpcji wody
spowodowanej podci ganiem kapilarnym stwardnia ej zaprawy.
39. PN-EN 1052-3:2003
Metody bada  murów – Cz  3: Okre lenie pocz tkowej wytrzyma ci muru na cinanie.
40. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U)
jw.
41. PN-EN 1443:2005
Kominy – Wymagania ogólne.
42. PN-EN 1457-2003
Kominy – Ceramiczne wewn trzne przewody kominowe – Wymagania i metody bada .
43. PN-EN 1457:2003/A1:2004
jw.
44. PN-EN 1457:2003/AC:2007
jw.
45. PN-EN 1745:2004
Mury i wyroby murowe. Metody okre lania obliczeniowych warto ci cieplnych.
46. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006
jw.
47. PN-EN 1806:2006(U)
Kominy – Gliniane / ceramiczne kszta tki kana ów spalinowych do kominów jedno ciennych –
Wymagania i metody bada .
48. PN-EN 1857:2005
Kominy – Cz ci sk adowe – Betonowe kana y wewn trzne.
49. PN-EN 1857:2005/AC:2007
jw.
50. PN-EN 1858:2005
Kominy – Cz ci sk adowe – Kszta tki betonowe.
51. PN-EN 1996-1-1:2006(U)
Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Cz  1-1: Regu y ogólne dla zbrojonych i
niezbrojonych konstrukcji murowych.
52. PN-EN 1996-1-2:2005(U)
Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Cz  1-2: Regu y ogólne – Projektowanie
konstrukcji na wypadek po aru.
53. PN-EN 1996-2:2006(U)
Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Cz  2: Uwarunkowania projektowe, dobór
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materia ów i wykonawstwo konstrukcji murowych.
54. PN-EN 1996-3:2006(U)
Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych – Cz  3: Uproszczone metody obliczania
niezbrojonych konstrukcji murowych.
55. PN-EN 13055-1:2003
Kruszywa lekkie – Cz  1: Kruszywa lekkie do betonu, zaprawy i rzadkiej zaprawy.
56. PN-EN 13055-1:2003/AC:2004
jw.
57. PN-EN 13063-1:2006(U)
Kominy – System kominów z glinianymi / ceramicznymi kana ami spalinowymi – Cz  1:
Wymagania i metody bada  odporno ci na po ar sadzy.
58. PN-EN 13063-2:2005(U)
Kominy – System kominów z glinianymi / ceramicznymi kana ami spalinowymi – Cz  2:
Wymagania i metody bada  w warunkach wilgotnych.
59. PN-EN 13069:2005(U)
Kominy – Gliniane / ceramiczne obudowy systemów kominowych – Wymagania i metody
bada .
60. PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy. 
61. PN-EN 13139:2003/AC:2004
jw.
62. PN-EN 13229:2002
Wk ady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa sta e – Wymagania i badania
63. PN-EN 13229:2002/A1:2005
jw.
64. PN-EN 13229:2002/A2:2006
jw.
65. PN-EN 13229:2002/AC:2007
jw.
66. PN-EN 13501-1:2007(U)
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i Elementów budynków – Cz  1: Klasyfikacja na
podstawie bada  reakcji na ogie .
67. PN-84/B-01080
Kamie  dla budownictwa i drogownictwa – Podzia  i zastosowanie wed ug w asno ci
fizyczno-mechanicznych.
68. PN-B-03002:1999
Konstrukcje murowe niezbrojone – Projektowanie i obliczanie.
69. PN-B-03002:1999/Ap1:2001
jw.
70. PN-B-03002:1999/Az1:2001
jw.
71. PN-B-03002:1999/Az2:2002
jw.
72. PN-88/B-03004
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Kominy murowane i elbetowe – Obliczenia statyczne i projektowanie.
73. PN-B-03264:2002
Konstrukcje betonowe, elbetowe i spr one – Obliczenia statyczne i projektowanie.
74. PN-B-03264:2002/Ap1:2004
jw.
75. PN-B-03340:1999
Konstrukcje murowe zbrojone – Projektowanie i obliczanie.
76. PN-B-03340:1999/Az1:2004
jw.
77. PN-85/B-04500
Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzyma ciowych.
78. PN-B-10104:2005
Wymagania dotycz ce zapraw murarskich ogólnego przeznaczenia – Zaprawy o okre lonej
sk adzie materia owym, wytwarzane na miejscu budowy.
79. PN-89/B-10425
Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z ceg y – Wymagania techniczne i
badania przy odbiorze.
80. PN-B-11200:1996
Materia y kamienne – Bloki, formaki, p yty surowe. 
81. PN-B-11201:1996
Materia y kamienne – Elementy kamienne – Podokienniki zewn trzne. 
82. PN-B-11203:1997
Materia y kamienne – Elementy kamienne, p yty do ok adzin pionowych zewn trznych i
wewn trznych. 
83. PN-B-11204:1996
Materia y kamienne – Elementy kamienne – P yty coko owe zewn trzne. 
84. PN-B-11206:1996
Materia y kamienne – Elementy kamienne, podokienniki wewn trzne.
85. PN-B-11210:1996
Materia y kamienne – Kamie amany. 
86. PN-B-12030:1996
Wyroby budowlane ceramiczne i silikatowe – Pakowanie, przechowywanie i transport. 
87. PN-B-12030:1996/Az1:2002
jw.
88. PN-B-12067:1999
Wyroby budowlane ceramiczne – Elementy ogrodzeniowe.
89. PN-B-19304:1997
Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego – Elementy
drobnowymiarowe.
90. PN-89/H-84023.06
Stal okre lonego zastosowania – Stal do zbrojenia betonu – Gatunki. 
91. PN-H-84023-6/A1:1996
jw.
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10.2.Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.

881).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 

r. Nr 204, poz. 2087 z pó n. zmianami).
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 

r. Nr 11, poz. 84 z pó n. zmianami).

10.3. Rozporz dzenia
– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego

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

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi
zmianami).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pó n. zmianami).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny
zgodno ci, wymaga , jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie
zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pó n. zmianami).

– Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002 r. Nr 140, poz. 1171 z
pó n. zmianami).

– Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowa  substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr
173, poz. 1679 z pó n. zmianami).

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

CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Cz  A – Roboty ziemne i

konstrukcyjne, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe”, wydanie ITB – 2006 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, cz  2, wydanie

Arkady – 1990 rok.
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14.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

OK ADZINY  CERAMICZNE I HYDROIZOLACJE  TARASÓW
NAZIEMNYCH

OK ADZINY CERAMICZNE TARASÓW NAZIEMNYCH
(Kod CPV 45431100-8)

HYDROIZOLACJA TARASÓW NAZIEMNYCH  (uszczelnienie zespolone)
(Kod CPV 45260000-7)

270



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja zosta a sporz dzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
2

SPIS TRE CI

1. CZ  OGÓLNA
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE RODKÓW TRANSPORTU
5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH  I PRAC

TOWARZYSZ CYCH
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwa niejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegó owa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jako ci
IBDiM – Instytut Budowy Dróg i Mostów
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1. CZ  OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru robót zwi zanych z wykonaniem hydroizolacji zespolonej oraz ok adziny ceramicznej na
tarasach naziemnych.

1.2. Zakres robót obj tych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania hydroizolacji zespolonej tarasu naziemnego oraz wykonania
ok adziny ceramicznej obejmuje uszczelnienie z tzw. powierzchniowym odprowadzeniem wody.
Oznacza to, e ca  woda opadowa odprowadzana jest po powierzchni tarasu, a warstwa
hydroizolacji znajduje si  bezpo rednio pod wyk adzin  ceramiczn .

Przedmiotem opracowania jest okre lenie wymaga  odno nie w ciwo ci materia ów
wykorzystywanych do kompleksowego wykonania prac hydroizolacyjnych i ok adzinowych.
Specyfikacja definiuje wymagania w zakresie robót przygotowawczych, robót podstawowych i
odbiorów tych robót. Specyfikacja ta nie dotyczy wykonania robót betoniarskich i zbrojarskich
zwi zanych z wykonaniem p yty no nej fundamentowej, napraw  i reprofilacji uszkodzonych p yt,
jak równie  systemów z drena owym odprowadzeniem wody. Roboty te uj te s  w odr bnych
specyfikacjach technicznych.

1.3. Okre lenia podstawowe i definicje
Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami oraz
okre leniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.
Taras naziemny – element konstrukcji sk adaj cy si  z p yty no nej posadowionej na awach
fundamentowych, pod któr  nie ma pomieszcze  (przestrze  pod p yt  wype niona jest
gruntem). Powierzchnia tarasu naziemnego znajduje si  na poziomie porównywalnym z
poziomem otaczaj cego terenu. 
Powierzchniowy sposób odprowadzenia wody – sposób wykonania hydroizolacji powierzchni
tarasu (lub balkonu) zak adaj cy ca kowite odprowadzenie wody opadowej po powierzchni

ytkowej (np. ok adzinie ceramicznej).
Drena owy sposób odprowadzenia wody  – sposób wykonania hydroizolacji zak adaj cy
mo liwo  wnikania wody opadowej w warstwy wierzchnie konstrukcji tarasu. Polega na
odprowadzeniu wody opadowej zarówno po powierzchni u ytkowej (ok adzina ceramiczna,
dekoracyjne p yty chodnikowe, kostka betonowa) jak i poprzez specjaln  warstw  drenuj .
Uszczelnienie zespolone  – inaczej podp ytkowe, uszczelnienie z elastycznej mikrozaprawy
uszczelniaj cej bezpo rednio pod ok adzin  ceramiczn .
Cementowa zaprawa klej ca – mieszanina wi cych hydraulicznie spoiw, kruszyw i dodatków
organicznych, mieszana z wod  lub sk adnikiem ciek ym (p ynem zarobowym) bezpo rednio
przed u yciem.
Elastyczna cienkowarstwowa zaprawa (szlam, mikrozaprawa) uszczelniaj ca  – jedno- lub
dwusk adnikowa wodoszczelna i wodoodporna polimerowo-cementowa pow oka o grubo ci 2-3
mm zdolna do przenoszenia rys pod a o szeroko ci rozwarcia nie mniejszej ni  0,5 mm.
Jastrych zespolony  – zespolony z pod em podk ad cementowy wykonany na p ycie
konstrukcyjnej tarasu naziemnego (zespolony z ni  za pomoc  warstwy sczepnej).
Warstwa sczepna  – polimerowo-cementowa warstwa pomi dzy betonem oraz jastrychem
zespolonym, poprawiajaca przyczepno  i uniemo liwiaj ca powstawanie zbyt du ych napr
(i w konsekwencji odspojenia) w strefie styku, powsta ych na skutek ró nic w zakresie
odkszta ce  spr ystych lub termicznych.
Nak adanie kleju tylko na jedn  powierzchni  (metoda pacy z bkowanej lub metoda
narzucania – ang. floating method) – sposób uk adania polegaj cy na nanoszeniu zaprawy
klej cej  tylko na powierzchni  uk adania zwykle pac , w celu uzyskania równomiernej warstwy,
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któr  nast pnie profiluje si  pac  z bkowan . 
Nak adanie kleju na obydwie powierzchnie  (metoda narzucania i rozprowadzania – ang.
floating and buttering method) – sposób uk adania polegaj cy na nanoszenia zaprawy klej cej
na powierzchni  uk adania i na p ytk  w celu uzyskania pe nego podparcia spodniej cz ci

ytki.
Czas dojrzewania  – okres od momentu wymieszania materia u cementowego (kleju, szlamu,
jastrychu) do momentu jego gotowo ci do u ycia.

ywotno  (czas obrabialno ci, czas obróbki)  – maksymalny czas, w jakim materia
cementowy mo e by  u yty po zarobieniu.
Czas otwarty  – maksymalny czas po naniesieniu kleju, kiedy p ytki mog  by  osadzone w
warstwie kleju tak, aby uzyska  wymagan  przyczepno .
Korygowalno  – maksymalny czas, w którym mo na poprawi  po enie p ytki w warstwie
kleju bez istotnej utraty wytrzyma ci.
Odkszta calno  – podatno  utwardzonego kleju (lub zaprawy spoinuj cej) na deformacj
pomi dzy p ytk  ceramiczn  a pod em, bez uszkodzenia.
Odkszta cenie poprzeczne  – ugi cie badane wg PN-EN 12002:2005 Kleje do p ytek –
Oznaczanie odkszta cenia poprzecznego cementowych klejów i zapraw do spoinowania
zmierzone w rodkowym punkcie beleczki ze zwi zanej zaprawy klej cej lub spoinuj cej.
Dopuszcza si  w indywidualnych przypadkach nienormowe oznaczenia odkszta calno ci
poprzecznej, o ile odzwierciedlaj  one rzeczywiste warunki pracy zaprawy klej cej lub
spoinuj cej.
Kit – wyrób w postaci nieprofilowanej, który umieszczony w szczelinie uszczelnia ja przylegaj c
do w ciwych powierzchni wewn trz szczeliny.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót hydroizolacyjnych i ok adzinowych
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z
dokumentacj  projektow , specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne wymagania dotycz ce robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
p. 1.5.

1.5. Dokumentacja wykonania robót hydroizolacyjnych i ok adzinowych
Dokumentacja wykonania prac hydroizoalcyjnych i ok adzinowych tarasów naziemnych stanowi
cz  sk adow  dokumentacji budowy, której wykaz oraz podstawy prawne sporz dzenia
podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2.  WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce w ciwo ci materia ów, ich pozyskiwania i

sk adowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Materia y wchodz ce w sk ad systemu hydroizolacji tarasu naziemnego i b ce w my l Ustawy
o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r. materia ami budowlanymi (Dz. U. Nr 92
poz. 881) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium RP powinny mie :
– oznakowanie znakiem CE co oznacza, e dokonano oceny ich zgodno ci ze

zharmonizowan  norm  europejsk  wprowadzon  do zbioru Polskich Norm, z europejsk
aprobat  techniczn  lub krajow  specyfikacj  techniczn  pa stwa cz onkowskiego Unii
Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznan  przez Komisj  Europejsk
za zgodn  z wymaganiami podstawowymi, albo

– oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza e s  to wyroby nie podlegaj ce
obowi zkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodno ci z Polsk  Norm
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lub aprobat  techniczn , b  uznano za „regionalny wyrób budowlany”, albo
– deklaracj  zgodno ci z uznanymi regu ami sztuki budowlanej wydan  przez producenta,

je eli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów maj cych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpiecze stwa okre lonym przez Komisj  Europejsk .

Oznakowanie powinno umo liwia  identyfikacj  producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia
oraz daty produkcji (okresu przydatno ci do u ytkowania).

2.2. Rodzaje materia ów
Wszystkie materia y zastosowane do wykonania kompleksowej hydroizolacji tarasu naziemnego
wykonania ok adziny ceramicznej powinny by  rozwi zaniami systemowymi i powinny
odpowiada  wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych, kartach technicznych itp.).
2.2.1.Warstwa spadkowa
Je eli spadek nie jest wykonstruowany za pomoc  p yty, nale y wykona  warstw  spadkow .
Jest ona wykonywana zawsze jako jastrych zespolony na warstwie sczepnej. Zalecany spadek

aszczyzny balkonu wynosi 1,5-2%, minimalny 1%.
Do wykonywania warstwy spadkowej zastosowa  mo na:
– jastrychy cementowe wg PN-EN 13813:2003 Podk ady pod ogowe oraz materia y do ich

wykonania – Materia y – W ciwo ci i wymagania klasy minimum C20,
– zaprawy naprawcze np. typu PCC z systemów naprawy konstrukcji betonowych i

elbetowych klasyfikowane przynajmniej jako R2 zgodnie z PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i
systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania, sterowanie
jako ci  i ocena zgodno ci – Cz  3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne lub zgodne
z innymi dokumentami odniesienia (aprobata ITB, aprobata IBDiM) o wytrzyma ci na
ciskanie przynajmniej 15 MPa,

– betony klasy minimum C16/C20 wg PN-EN 206-1:2003 Beton – Cz  1: Wymagania,
ciwo ci, produkcja i zgodno .

Podane powy ej parametry wytrzyma ciowe s  wymaganiami minimalnymi, nale y je
zawsze porówna  z wytrzyma ci  p yty konstrukcyjnej tarasu naziemnego.

Stosuj c tradycyjne zaprawy cementowe lub betony nale y zwraca  uwag , e ich skurcz
powinien by  jak najmniejszy, natomiast odporno  na czynniki atmosferyczne jak najwi ksza.
Dlatego nie wolno stosowa  zapraw i betonów bez dodatków polimerowych, plastyfikatorów itp.
Grubo  tak wykonanej warstwy w najcie szym miejscu nie mo e by  mniejsza ni  3 cm. 

Grubo  w najcie szym miejscu warstwy spadkowej wykonanej z suchej zaprawy zarabianej
wod  (jastrychy cementowe wg PN-EN 13813:2003) okre la producent (zalecane 1 cm).

Grubo  w najcie szym miejscu warstwy spadkowej wykonanej z zapraw typu PCC zale y od
wytycznych producenta dla zastosowanej zaprawy.

Do wykonania warstwy sczepnej nale y stosowa  przeznaczone do tego materia y
(systemowe lub zalecane przez producenta). Niedozwolone jest wykonywanie warstwy
spadkowej bezpo rednio na p ycie no nej tarasu naziemnego bez warstwy sczepnej.
2.2.2.Elastyczne szlamy (mikrozaprawy) uszczelniaj ce
Zestawienie najwa niejszych w ciwo ci technicznych wyrobów przeznaczonych do
wykonywania elastycznych pow ok hydroizolacyjnych wykonywanych z materia ów
zawieraj cych cement wg ZUAT-15/IV.13/2002 – Wyroby zawieraj ce cement przeznaczone do
wykonywania pow ok hydroizolacyjnych podano w tablicy 1:

Tablica 1. W ciwo ci techniczne wyrobów do wykonywania elastycznych pow ok
hydroizolacyjnych
Lp. ciwo ci Wymagania
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Mieszanka sk adników
1. Czas wst pnego twardnienia  12 godzin
2. Sp ywno  z powierzchni pionowej

bezpo rednio po na eniu
brak

Pow oka
3. Przyczepno  do pod a  0,5 MPa
4. Przyczepno  mi dzywarstwowa  0,5 MPa
5. Wodoszczelno  0,3 MPa
6. Odporno  na dzia anie mrozu Przyczepno  do pod a  0,5 MPa

Wodoszczelno  0,3 MPa
7. Maksymalne napr enie

rozci gaj ce
 0,4 MPa

8. Wyd enie wzgl dne przy
zerwaniu

> 8%

9. Odporno  na powstawanie rys
pod a

 0,5 mm

10. Odporno  na zm czenie Brak p kni  w rejonie szczeliny badawczej oraz
innych uszkodze  na ca ej powierzchni próbki
mog cych mie  wp yw na szczelno  pow oki 

2.2.3.Zaprawy klej ce
Do przyklejania wyk adzin ceramicznych stosuje si  kleje klasy C2 wg PN-EN 12004:2002 Kleje
do p ytek. Definicje i wymagania techniczne –- których odkszta calno  poprzeczn  wg PN-EN
12002:2005 Kleje do p ytek – Oznaczanie odkszta cenia poprzecznego cementowych klejów i
zapraw do spoinowania – sklasyfikowano jako S2 (kleje o wysokiej odkszta calno ci) lub S1
(kleje odkszta calne). 

Dopuszcza si  w indywidualnych przypadkach nienormowe oznaczenia odkszta calno ci
poprzecznej, o ile odzwierciedlaj  one rzeczywiste warunki pracy kleju.

Niedopuszczalne jest stosowanie klejów, których odkszta calno  poprzeczna nie zosta a w
aden sposób okre lona.

Wymagania techniczne wg PN-EN 12004:2002 i PN-EN 12002:2005 stawiane klejom
cementowym stosowanym na tarasach podaje tablica 2.

Tablica 2. Wymagania techniczne stawiane klejom cementowym
Wymagania wg PN-EN 12002
Odkszta calno  poprzeczna w mm
– Klasa S2
– Klasa S1

> 5
2,5 – 5

Wymagania wg PN-EN 12004
Przyczepno  [N/mm2], 28 dni w +23 ± 2°C przy 50 ± 5% wilg. wzgl.  1 MPa
Przyczepno  [N/mm2], 7 dni w +23 ± 2°C przy 50 ± 5% wilg. wzgl.  + 21 dni w
wodzie

 1 MPa

Przyczepno  [N/mm2], 14 dni w +23 ± 2°C przy 50 ± 5% wilg. wzgl. + 14 dni w 70
± 2 °C

 1 MPa

Przyczepno  [N/mm2], 7 dni w +23 ± 2°C przy 50 ± 5% wilg. wzgl. + 21 dni w
wodzie + 25 cykli od -15 ± 3°C (w czasie 120 ± 20min) do +15 ± 3°C  (w czasie
120 ± 20min)

 1 MPa
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2.2.4.Cementowa zaprawa spoinuj ca
Wymagania w stosunku do zapraw spoinuj cych wg PN-EN 13888:2004 Zaprawy do
spoinowania p ytek – Definicje i wymagania techniczne podaje tablica 3.

Tablica 3. Wymagania stawiane zaprawom spoinowym
Lp. ciwo Wymagania

Wymagania podstawowe
1. Odporno  na cieranie, mm3  2000
2. Wytrzyma  na zginanie po przechowywaniu w warunkach suchych, N/mm2  3,5
3. Wytrzyma  na zginanie po cyklach zamra ania i rozmra ania, N/mm2  3,5
4. Wytrzyma  na ciskanie po przechowywaniu w warunkach suchych, N/mm2  15
5. Wytrzyma  na ciskanie po cyklach zamra ania i rozmra ania, N/mm2  15
6. Skurcz, mm/m  2
7. Absorpcja wody po 30 minutach, g  5
8. Absorpcja wody po 240 minutach, g  10

Wymagania dodatkowe
9. Wysoka odporno  na cieranie, mm3  1000

10. Zmniejszona absorpcja wody po 30 minutach, g  2
11. Zmniejszona absorpcja wody po 240 minutach, g  5

Na tarasach naziemnych nale y stosowa  zaprawy o zmniejszonej absorpcji wody i wysokiej
odporno ci na cieranie, a wi c klasyfikowane jako CG 2 W Ar lub CG 2 W wg PN-EN
13888:2004.
2.2.5.Elastyczna masa do wype nie  dylatacji
Do wype nienia szczelin dylatacyjnych w wyk adzinie ceramicznej stosuje si  elastyczne kity
(masy) na bazie wielosiarczków (tiokoli), poliuretanów lub silikonów. Nale y stosowa  kity
konstrukcyjne typu F wg PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane – Wyroby do
uszczelniania – Klasyfikacja i wymagania dotycz ce kitów. Klas  zastosowanego kitu okre la
dokumentacja techniczna. Kit tiokolowy mo e alternatywnie spe nia  wymogi normy
PN-B-30151:1997 Kit tiokolowy.

Zmiana szeroko ci szczeliny dylatacyjnej nie mo e by  wi ksza ni  zdolno  zastosowanej
masy do przenoszenia odkszta ce . Zastosowany materia  musi by  ponadto odporny na
oddzia ywanie czynników atmosferycznych.
2.2.6.Ok adziny ceramiczne
Na tarasach naziemnych stosowa  mo na p ytki ceramiczne zgodne z PN-EN 14111:2005 P ytki
i p yty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie, mrozoodporne wg
PN-EN ISO 10545-12:1999 P ytki i p yty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporno ci. W
praktyce najlepiej sprawdzaj  si  p ytki prasowane grupy BIa oraz BIb (te ostatnie zazwyczaj
cechuj  si  nasi kliwo ci  na poziomie 2%) jak równie  p ytki ci gnione o nasi kliwo ci nie
przekraczaj cej 3÷4%. P ytki gresowe cechuj  si  nasi kliwo ci  na poziomie nie
przekraczaj cym 0,5%, mo na je wi c uzna e s  mrozoodporne w wietle PN-EN ISO
10545-12:1999.

Pozosta e wymogi takie jak klasa cieralno ci, odporno  na cieranie wg bne,
antypo lizgowo  itp. okre la dokumentacja techniczna. 
2.2.7.Woda
Do przygotowania zapraw stosowa  mo na wod  odpowiadaj  wymaganiom normy PN-EN
1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena
przydatno ci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.
2.2.8.Pozosta e materia y
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Wymagania stawiane pozosta ym sk adnikom systemu takim jak ta my uszczelniaj ce,
specjalne gruntowniki, preparaty (zaprawy) do wykonywania warstwy sczepnej, zaprawy do
zakotwie  i mocowa , itp. okre laj  SST producentów systemu uszczelnie  tarasów
naziemnych. Wymogi stawiane pozosta ym materia om jak równie  materia om
przygotowywanym na placu budowy okre laj  dokumentacja projektowa oraz SST
zastosowanych materia ów.

Kruszywo, je eli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spe nia
wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zaprawy”

Cement, je eli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinien spe nia
wymagania z normy: PN-EN 197-1:2002 – „Cement. Cz  1: sk ad, wymagania i kryteria
zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego u ytku”.

Szczegó owe wymagania dotycz ce kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa (cement),
rodzaju i klasy zaprawy oraz ewentualnych dodatków (np. emulsje polimerowe itp.) podaj
odpowiednie szczegó owe specyfikacje techniczne (SST) dla tych materia ów.

2.3. Warunki przyj cia na budow  wyrobów do wykonywania uszczelnie  tarasów
naziemnych

Wyroby do wykonywania hydroizolacji i wyk adzin tarasów naziemnych mog  by  przyj te na
budow , je li spe niaj  nast puj ce warunki:
– s  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i w

niniejszej specyfikacji technicznej,
– s  w oryginalnie zamkni tych opakowaniach,
– s  oznakowane w sposób umo liwiaj cy pe  identyfikacj ,
– spe niaj  wymagane w ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania u ytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustaw  z 16 kwietnia
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne
wyrobów lub zalecenia producentów dotycz ce stosowania wyrobów,

– niebezpieczne sk adniki systemu i/lub materia y pomocnicze, w zakresie wynikaj cym z
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11,
poz. 84 z pó n. zmianami), posiadaj  karty charakterystyki substancji niebezpiecznej,
opracowane zgodnie z rozporz dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie
karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140,
poz. 1171 z pó n. zmianami),

– opakowania wyrobów zakwalifikowanych do niebezpiecznych spe niaj  wymagania podane w
rozporz dzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowa  substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz.
1679, z pó n. zmianami),

– spe niaj  wymagania wynikaj ce z ich terminu przydatno ci do u ycia (termin zako czenia
prac powinien si  ko czy  przed zako czeniem podanych na opakowaniach terminów
przydatno ci do stosowania odpowiednich wyrobów).
Niedopuszczalne jest stosowanie do prac hydroizolacyjnych i wyk adzinowych

materia ów nieznanego pochodzenia.
Przyj cie materia ów i wyrobów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do

dziennika budowy lub protoko em przyj cia materia ów.

2.4. Warunki przechowywania wyrobów wchodz cych w sk ad systemu hydroizolacji i
wykonywania wyk adzin ceramicznych tarasów naziemnych

Wszystkie wyroby powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcj
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm b  aprobat
technicznych lub wytycznych wynikaj cych z niniejszej specyfikacji technicznej.
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Je eli w sk ad systemu wchodz  wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposób
magazynowania musi uwzgl dnia  ochron  zdrowia cz owieka i bezpiecze stwa oraz ochron
rodowiska, zgodnie z Rozporz dzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty

charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz.
1171) z pó niejszymi zmianami.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno by  kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarzni ciem i
przed dzia aniem promieni s onecznych.

Wyroby konfekcjonowane powinny by  przechowywane w oryginalnych, zamkni tych
opakowaniach w temperaturze powy ej +5°C a poni ej +35°C, o ile SST nie mówi inaczej.
Wyroby pakowane w worki powinny by  uk adane na paletach lub drewnianej wentylowanej
pod odze, w ilo ci warstw nie wi kszej ni  10. 

Je eli nie ma mo liwo ci poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wod  nale y
przechowywa  w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywa
wody w opakowaniach po rodkach chemicznych lub w takich, w których wcze niej
przetrzymywano materia y mog ce zmieni  sk ad chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 3

3.2. Sprz t do wykonywania robót hydroizolacyjnych i wyk adzinowych tarasów
naziemnych

Wykonawca jest zobowi zany do u ywania takich narz dzi i sprz tu, które nie spowoduj
niekorzystnego wp ywu na jako  materia ów i wykonywanych robót oraz b  przyjazne dla
rodowiska, a tak e bezpieczne dla brygad roboczych wykonuj cych prace hydroizolacyjne.

Przy doborze narz dzi i sprz tu nale y uwzgl dni  wymagania producenta stosowanych
materia ów.

Do wykonywania robót hydroizolacyjnych i ok adzinowych nale y stosowa  nast puj cy
sprz t i narz dzia pomocnicze:
– do  przygotowania  i  oceny  stanu  pod a  – m otki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane,

szpachelki, odkurzacze przemys owe, urz dzenia do czyszczenia powierzchni, termometry
do mierzenia temperatury pod a i powietrza, wilgotno ciomierze do oznaczania wilgotno ci
pod a, przyrz dy do badania wytrzyma ci pod a, aty, poziomnice,

– do nak adania preparatów gruntuj cych i wykonywania warstwy sczepnej – p dzle, szczotki,
wa ki, urz dzenia do natrysku (przy doborze urz dze  natryskowych nale y si  kierowa
wytycznymi SST),

– do przygotowania zapraw – naczynia i wiertarki z mieszad em wolnoobrotowym, mieszalniki,
betoniarki (przeciwbie ne),

– do r cznej aplikacji materia ów - zwyk e narz dzia (kielnia, paca),
– do  natryskowego  nak adania  zapraw  – informacje o typach stosowanych agregatów

natryskowych, mieszalnikach, o rednicach i dopuszczalnych d ugo ciach w ów jak równie
typach dysz zawieraj  zawsze SST stosowanego materia u.

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt. 4.

4.2. Wymagania szczegó owe dotycz ce transportu materia ów
Wyroby stosowane do wykonania prac hydroizolacyjnych i ok adzinowych tarasów naziemnych
mog  by  przewo one jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub
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innymi.
Za adunek i wy adunek wyrobów w opakowaniach, u onych na paletach nale y prowadzi

sprz tem mechanicznym. Za adunek i wy adunek wyrobów w opakowaniach uk adanych luzem
wykonuje si  r cznie. R czny za adunek zaleca si  prowadzi  przy maksymalnym
wykorzystaniu sprz tu i narz dzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wci gniki, wózki. 

Przewo one materia y nale y ustawia  równomiernie obok siebie na ca ej powierzchni
adunkowej rodka transportu i zabezpiecza  przed mo liwo ci  przesuwania si  w trakcie
przewozu. rodki transportu do przewozu wyrobów workowanych musz  umo liwia
zabezpieczenie tych wyrobów przed zawilgoceniem, przemarzni ciem, przegrzaniem i
zniszczeniem mechanicznym. Materia y p ynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nale y
chroni  przed przemarzni ciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Kruszywa mo na przewozi  dowolnymi rodkami transportu w warunkach zabezpieczaj cych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami,
a tak e nadmiernym zawilgoceniem.

Je eli nie istnieje mo liwo  poboru wody na miejscu wykonania robót, to wod  nale y
dowozi  w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozi  wody w
opakowaniach po rodkach chemicznych lub w takich, w których wcze niej przetrzymywano
inne p yny b  substancje mog ce zmieni  sk ad chemiczny wody.

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst pienia do robót
Do wykonywania robót hydroizolacyjnych i ok adzinowych mo na przyst pi  po zako czeniu
poprzedzaj cych robót budowlanych i robót mog cych stanowi  przyczyn  uszkodzenia warstw
poprzedzaj cych oraz po przygotowaniu i kontroli pod a a tak e po przeprowadzeniu kontroli
materia ów.

5.3. Wymagania dotycz ce pod a
Pow oka hydroizolacyjna mo e by  uk adana bezpo rednio na p ycie konstrukcyjnej tarasu
naziemnego (wykonanej z odpowiednim spadkiem) lub na warstwie spadkowej wykonanej jako
jastrych zespolony z p yt  konstrukcyjn . 

Spadek tarasu naziemnego nie powinien by  mniejszy ni  1,5-2%. W indywidualnych
przypadkach dopuszcza si  wykonanie tarasu naziemnego ze spadkiem 1%. Spadek musi by
wykonstruowany albo przez odpowiednie wykonanie (nachylenie) p yty no nej lub wykonanie z
odpowiednim nachyleniem warstwy spadkowej. 

Pod e musi by  równe, bez ostrych kraw dzi i nierówno ci, wystaj cych wtr ce  itp. Wg
„Warunków technicznych wykonania i odbioru robót cz  C: Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 4:
Izolacje wodochronne tarasów” (ITB, Warszawa 2004) prze wit mi dzy pod em a at  o

ugo ci 2 m nie mo e by  wi kszy ni  5 mm. 
Za pod e suche uwa a si  beton lub zapraw  w stanie powietrzno-suchym, bez

zaciemnie  i innych ladów wilgoci. Wilgotno  masowa suchego pod a nie mo e
przekracza  4%.

Za pod e matowo-wilgotne uwa a si  beton lub zapraw  cementow  o jednorodnej,
ciemnej i matowej powierzchni. Woda naniesiona na tak przygotowane pod e musi w krótkim
czasie ulec wch oni ciu, nie mo e wyst powa  na powierzchni b yszcz ca warstewka wody.

Za pod e czyste uwa a si  powierzchni  betonu lub zaprawy cementowej bez lu nych i
niezwi zanych cz stek, py ów, plam oleju i innych zanieczyszcze .
5.3.1.Przygotowanie pod a
Przeznaczone do uszczelnienia pod e (p yta betonowa lub warstwa spadkowa) musi by
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stabilne, no ne, niezarysowane, szorstkie (z otwartymi porami), czyste oraz wolne od substancji
mog cych pogorszy  przyczepno  (mleczko cementowe, wykwity, t uste plamy, pozosta ci
po rodkach antyadhezyjnych, stare wymalowania, itp.). 

Czyszczenie pod a mo na przeprowadzi  za pomoc  metod mechanicznych (np.
szlifowanie), lub r cznie, np. przez skucie, zmycie wod  z dodatkiem detergentu czy te
zastosowanie innych specjalistycznych rodków. Po usuni ciu mleczka cementowego
powierzchni  oczy ci  odkurzaczem przemys owym, ewentualnie zdmuchn  py  spr onym
powietrzem.

Wykruszenia, ubytki, raki itp. naprawi  zaprawami naprawczymi np. typu PCC (z systemów
napraw konstrukcji betonowych i elbetowych) lub innymi zaprawami mog cymi s  do
reprofilacji (zale y to od parametrów wytrzyma ciowych pod a i materia u naprawczego oraz
wytycznych producenta systemu). Prace reprofilacyjne przeprowadza  zgodnie z kartami
technicznymi i szczegó ow  specyfikacj  zastosowanego systemu.

Sposób naprawy zarysowanego pod a zale y przede wszystkim od przyczyn powstania
rys, ich stabilno ci i szeroko ci rozwarcia, dlatego musi on by  uj ty w dokumentacji projektowej
robót hydroizolacyjnych.

Przed rozpocz ciem aplikacji pow oki hydroizolacyjnej pod e musi by  odpowiednio
wysezonowane. Dla pod y betonowych i z tradycyjnej zaprawy cementowej zaleca si
sezonowanie pod a przez 28 dni, w przypadku pod y z mas typu PCC lub z suchych zapraw
zarabianych na budowie tylko wod  wi ce s  wytyczne producenta. 
5.4. Wykonanie pow oki uszczelniaj cej
5.4.1.Uszczelnienie z elastycznego szlamu 
Przed nak adaniem elastycznego szlamu pod e nale y wysyci  wod  do stanu
matowo-wilgotnego. Nawil anie pod a, zw aszcza w okresach letnich, przy relatywnie wysokiej
temperaturze otoczenia, zaleca si  przeprowadza  w dwóch etapach, pierwsze na
kilka-kilkana cie godzin przed aplikacj , i drugie, bezpo rednio przed nak adaniem szlamu.
Lekkie zwil enie pod a bezpo rednio przed aplikacj  nie jest wystarczaj ce.

Do mieszania elastycznych mikrozapraw izolacyjnych stosuje si  niskoobrotow  mieszark  z
mieszad em koszyczkowym. Mieszanie zapraw nast puje w dwóch etapach. Pierwszym jest
przygotowanie jednorodnej, homogenicznej masy, bez grudek i zbryle . Nast pnie konieczna
jest dwu-trzyminutowa pauza, niezb dna do przereagowania ze sob  sk adników zaprawy. Po
tej przerwie niezb dne jest ponowne, staranne przemieszanie uprzednio przygotowanej masy.
Nale y zawsze przestrzega  podanego w karcie technicznej produktu czasu mieszania. 

Gotow  do u ytku mas  nale y nak ada  przy pomocy p dzla, szczotki lub pacy (zale nie od
wytycznych producenta) warstw  o równomiernej grubo ci. Szlamy uszczelniaj ce nak ada si
w dwóch warstwach, z ewentualnym zazbrojeniem w óknin  (siatk ) wzmacniaj  (zgodnie z
wymogami producenta systemu).

Pierwsz  warstw  nale y starannie wetrze  (zazwyczaj tward  szczotk ) w przygotowane
pod e. Nast pn  warstw  nak ada si  zgodnie ze wskazówkami producenta (np. pac ,
szczotk ). 

W jednym przej ciu nie wolno nak ada  warstwy grubszej ni  1 mm. Nast pn  warstw
mo na nak ada  gdy tylko poprzednia zwi za a na tyle, e nie ulegnie uszkodzeniu. Czas
schni cia przed na eniem kolejnej warstwy podany jest w karcie technicznej. Zazwyczaj
mo liwe jest nak adanie kolejnej warstwy szlamu ju  po kilku-kilkunastu godzinach, jednak w
zale no ci od warunków cieplno-wilgotno ciowych czas ten mo e ulec zmianie. Przy nak adaniu
kolejnej warstwy nie pracowa  w sposób mog cy uszkodzi  ju  na on  warstw  (np.
niew ciwe obuwie). Wszelkie zanieczyszczenia miedzywarstwowe (py , kurz np. z brudnego
obuwia, itp.) wp ywaj  na znaczne pogorszenie przyczepno ci, co mo e skutkowa
pó niejszymi problemami z szczelno ci .

Dost pne s  tak e elastyczne szlamy uszczelniaj ce do nak adania mechanicznego
(natryskowego). W takim przypadku nale y bezwzgl dnie przestrzega  wytycznych producenta
dotycz cych sposobu aplikacji, mo liwych do zastosowania agregatów natryskowych,
mieszarek, pomp t ocz cych, rednicy i d ugo ci w y, typów i rednicy dysz.
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Hydroizolacj  wykonywa  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C (temperatura powietrza i
pod a) i nie wy szej ni  +30°C, o ile SST dla tego materia u nie mówi inaczej. Wi zanie i
twardnienie szlamu musi przebiega  w temperaturze nie ni szej ni  +5°C.

Ka  z na onych warstw szlamu nale y chroni  przed zbyt szybkim wyschni ciem czy
przesuszeniem. Powierzchni , w zale no ci od miejsca zastosowania i wytycznych producenta
nale y os oni  siatkami lub matami. Zbyt szybkie odparowanie wody prowadzi do zaburze
procesu wi zania co powoduje spadek elastyczno ci szlamu po zwi zaniu, niebezpiecze stwo
powstania rys oraz os abienie dzia ania hydroizolacyjnego. 

5.4.2.Uszczelnienie dylatacji, obróbek blacharskich, itp.
Dokumentacja projektowa musi zawiera  opis sposobu wykonania trudnych i krytycznych miejsc
takich jak dylatacje, obróbki blacharskie itp. 

W warstwie spadkowej wykona , zgodnie z dokumentacj  techniczn  dylatacje (strefowe,
pozorne, brzegowe). Dylatacje strefowe uszczelnia si  ta  wklejon  w warstw
uszczelniaj . W takiej sytuacji dylatacje strefowe musz  by ci le skorelowane z dylatacjami
w ok adzinie ceramicznej, powinny mie  t  sam  szeroko  i idealnie si  pokrywa . Jakiekolwiek
przekrycie takiej dylatacji p ytkami ok adzinowymi prowadzi nieuchronnie do ich sp kania.
Dylatacje pozorne (naci cia), je eli nie zostan  zamkni te przed wykonaniem hydroizoalcji
nale y uszczelni  w analogiczny sposób. Powoduje to, e dla tarasów naziemnych o
nietypowych kszta tach uk ad dylatacji powinien uwzgl dnia  estetyk  ok adziny ceramicznej. 

Przy wi kszych powierzchniach tarasu naziemnego, niezale nie od ewentualnych dylatacji
strefowych i pozornych warstwy spadkowej zdylatowa  trzeba powierzchni  ok adziny
ceramicznej.

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robót cz  C: Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 4:
Izolacje wodochronne tarasów” (ITB, Warszawa 2004), mówi  o maksymalnym rozstawie
dylatacji 1,51,5 m, natomiast niemieckie wytyczne „Belagkonstruktionen mit Fliesen und Platten
ausserhalb von Gebauden” – ZDB Merkblatt – VIII.2002 uzale niaj  to od rodzaju p ytek,
elastyczno ci kleju oraz lokalizacji konstrukcji i obci  na ni  dzia aj cych i podaj  rozstaw
szczelin dylatacyjnych 2÷5m). Ostateczn  decyzj  o uk adzie dylatacji i ich szeroko ci
podejmuje projektant. Optymalnym kszta tem zdylatowanej powierzchni jest kwadrat, w innych
sytuacjach nale y d , aby proporcje mi dzy bokami pola by y do siebie zbli one, ale nie
wi ksze ni  2:1. Dylatowa  nale y tak e ka  zmian  kierunku pola. Do wykonania dylatacji
ok adziny ceramicznej stosuje si  albo specjalne profile dylatacyjne albo pozostawia si  otwarte
fugi, wype niane pó niej elastyczn  mas . Zarówno jedno jak i drugie rozwi zanie wymaga
dodatkowego zatopienia w warstwie hydroizolacji, w miejscu przebiegu dylatacji, ta my
uszczelniaj cej.

Dylatacje brzegowe uszczelnia si  przy pomocy ta m i kszta tek wtopionych w mas
hydroizolacyjn  w sposób zalecany przez producenta systemu. Szeroko  dylatacji nie mo e
by  mniejsza ni  10 mm.

Zagadnienia zwi zane z wykonaniem obróbek blacharskich obejmuje osobna ST. Elementy
obróbek blacharskich, na które zachodzi warstwa hydroizolacji podp ytowej musz  by
zagruntowane gruntownikiem zalecanym przez producenta (zazwyczaj na bazie ywicy
epoksydowej) i posypane prazonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu np. 0,1-0,4 mm.
Zalecane jest tak e wtopienie w tym miejscu ta my uszczelniaj cej. Sposób uszczelnienia
obróbek musi by  podany w dokumentacji technicznej i zgodny z zaleceniami producenta
systemu.

5.5. Wykonanie ok adziny ceramicznej
Uk adanie p ytek ceramicznych mo na rozpocz  po dostatecznym zwi zaniu lub wyschni ciu
warstwy hydroizolacji. Czas ten jest zawsze podawany przez producenta systemu.

Przed przyst pieniem do zasadniczych robót wyk adzinowych nale y przygotowa  wszystkie
niezb dne materia y, narz dzia i sprz t, posegregowa  p ytki wed ug wymiarów, gatunku i
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odcieni oraz rozplanowa  sposób uk adania p ytek. 
Po enie p ytek nale y rozplanowa  uwzgl dniaj c ich wielko , szeroko  spoin oraz uk ad

dylatacji. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga wyk adzina zawieraj ca okre lone w
dokumentacji wzory lub sk adaj ca si  z ró nego rodzaju i wielko ci p ytek.

Ok adzin  ceramiczn  uk ada si  na pe ne podparcie, na warstwie zaprawy klej cej o
grubo ci nie przekraczaj cej 5mm metod  pacy z bkowanej lub metod  narzucania – ang.
floating metod przy stosowaniu kleju dedykowanego ok adzinom pod ogowym, lub metod
narzucania i rozprowadzania – ang. floating and buttering metod przy stosowaniu kelu do
ok adzin pod ogowych i ciennych. Niedopuszczalne jest pozostawienie pustych przestrzeni pod

ytk .
Po na eniu zaprawy klej cej uk ada si  p ytki od wyznaczonej linii lub wybranego

naro nika. Nak adaj c pierwsz  p ytk  nale y j  lekko przesun  po pod u (oko o 1 cm),
ustawi  w danej pozycji i docisn  dla uzyskania przyczepno ci kleju do p ytki. Nast pne

ytki nale y do  do s siednich, docisn  i mikroruchami odsun  na szeroko  spoiny.
Dzi ki du ej przyczepno ci wie ej kompozycji klejowej po doci ni ciu p ytki uzyskuje si  efekt
„przyssania”. Wi ksze p ytki zaleca si  dobija  m otkiem gumowym. Nale y przestrzega
podanych przez producenta czasu obrabialno ci, czasu otwartego i korygowalno ci.

Szeroko  spoin powinna wynosi  przynajmniej 5mm. Dla uzyskania jednakowej wielko ci
spoin stosuje si  wk adki (krzy yki) dystansowe.

Przed ca kowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomi dzy p ytkami nale y usun  jego
nadmiar, mo na te  usun  wk adki dystansowe.

W trakcie uk adania p ytek nale y tak e mocowa  profile (listwy) dylatacyjne. Szczeliny
dylatacyjne nie mog  by  zanieczyszczone klejem lub zapraw  spoinuj .

Po u eniu p ytek na powierzchni poziomej wykonuje si  cokolik. Szczegó y powinna
okre la  dokumentacja projektowa.

Czas, po którym mo na rozpocz  spoinowanie podany jest w szczegó owej specyfikacji
technicznej lub karcie technicznej zastosowanego kleju. Zalecanym czasokresem jest 24
godziny. Je eli do klejenia ok adzin ceramicznych stosowano klej dwusk adnikowy, czas do
rozpocz cia spoinowania nie powinien by  krótszy ni  48 godzin (dla warunków normalnych). 

Spoinowanie wykonuje si  rozprowadzaj c zapraw  do spoinowania po powierzchni
wyk adziny pac  gumow . Zapraw  nale y dok adnie wcisn  w przestrzenie mi dzy p ytkami
ruchami prostopadle i uko nie do kraw dzi p ytek. Nadmiar zaprawy zbiera si  z powierzchni

ytek wilgotn  g bk . wie  zapraw  mo na dodatkowo wyg adzi  zaokr glonym narz dziem
i uzyska  wkl y kszta t spoiny. P askie spoiny uzyskuje si  poprzez przetarcie zaprawy pac  z
naklejon  g adk  g bk . Aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin korzystne mo e by
lekkie zwil anie ich wilgotn  g bk .

Dla podniesienia jako ci ok adziny i zwi kszenia odporno ci na czynniki zewn trzne po
stwardnieniu spoiny mog  by  powleczone specjalnymi preparatami impregnuj cymi. 

Ostatnim etapem jest wype nienie dylatacji elastyczna mas . Aby zapewni  w ciwe warunki
pracy masy dylatacyjnej musi ona przylega  tylko do boków szczeliny. dlatego nale y stosowa
specjalne sznury wype niaj ce lub paski folii uk adane na dnie szczeliny. Je eli producent masy
wype niaj cej dylatacje zaleca stosowanie preparatu gruntuj cego pod e, to nale y najpierw
zagruntowa  boki szczeliny a nast pnie umie ci  w z czu sznur wype niaj cy. 

5.6. Wymagania dotycz ce wykonania prac hydroizolacyjno-ok adzinowych
Prawid owo wykonana ok adzina powinna spe nia  nast puj ce wymagania:
– ca a powierzchnia ok adziny powinna mie  jednakow  barw  zgodn  z wzorcem (nie dotyczy

ok adzin dla których ró norodno  barw jest zamierzona),
– ca a powierzchnia pod p ytkami powinna by  wype niona klejem (warunek w ciwej

przyczepno ci) tj. przy lekkim opukiwaniu p ytki nie powinny wydawa  g uchego odg osu,
– grubo  warstwy klej cej powinna by  zgodna z dokumentacj  lub instrukcj  producenta oraz
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warto ci  podan  w pkt 5.5.,
– powierzchnia ok adziny powinna mie  wykonstruowany spadek zgodnie z pkt 5.3.,
– dopuszczalne odchylenie powierzchni ok adziny od p aszczyzny (mierzone at  d ugo ci 2 m)

nie powinno by  wi ksze ni  3 mm na d ugo ci aty i nie wi ksze ni  5 mm na ca ej d ugo ci
lub szeroko ci powierzchni ok adziny,

– spoiny na ca ej d ugo ci i szeroko ci musz  by  wype nione zapraw  do spoinowania,
– dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosi  wi cej ni  2 mm na

ugo ci 1 m i 3 mm na ca ej d ugo ci lub szeroko ci posadzki dla p ytek gatunku pierwszego
i odpowiednio 3 mm i 5 mm dla p ytek gatunku drugiego i trzeciego,

– szczeliny dylatacyjne powinny by  wype nione ca kowicie materia em wskazanym w
projekcie,

– listwy dylatacyjne powinny by  osadzone zgodnie z dokumentacj  i instrukcj  producenta.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.5. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 6
Przed przyst pieniem do wykonywania prac hydroizolacynych i ok adzinowych tarasów
naziemnych nale y przeprowadzi  kontrol  jako ci i badania materia ów, które b
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrol  przygotowania pod a.

Wszystkie materia y – p ytki, zaprawy klej ce i spoinuj ce, materia y hydroizolacyjne jak
równie  materia y pomocnicze musz  spe nia  wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz odpowiada  parametrom okre lonym w dokumentacji projektowej.

6.6. Badania przed przyst pieniem do robót
6.6.1.Kontrola jako ci materia ów
Materia y u yte do wykonania hydroizolacji i prac ok adzinowych na tarasach naziemnych
musz  odpowiada  wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej specyfikacji technicznej. 
Bezpo rednio przed u yciem nale y sprawdzi :
– w protokole przyj cia materia ów na budow ; czy dostawca dostarczy  dokumenty

wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobów b cych materia ami budowlanymi w my l Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia
16. kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881),

– stan opakowa  (oryginalno  opakowa  i ich szczelno ) oraz sposób przechowywania
materia ów,

– terminy przydatno ci podane na opakowaniach.
Przed przyst pieniem do robót Wykonawca powinien wykona  badania wody oraz

ewentualnie innych materia ów u ytych do wykonania robót i przedstawi  wyniki tych bada
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowa  w ciwo ci okre lone w p.
2.2.7. i 2.2.8. niniejszej specyfikacji oraz okre lone w SST zastosowanych materia ów.

6.6.2.Badania pod y pod warstw  hydroizolacji
Bezwzgl dnemu sprawdzeniu podlega:
– oczyszczenie pod a z kurzu, lu nych i niezwi zanych cz stek, obcych cia  niestabilnych

fragmentów cegie  itp. Sprawdzenie mo na przeprowadzi  poprzez ogl dziny, cieranie,
skrobanie lub przetarcie pod a. Zanieczyszczenia usun  przez oczyszczenie przy pomocy
szczotek, miote , sp ukanie wod , odkurzenie odkurzaczem przemys owym itp.,

– oczyszczenie ze starych wymalowa , zanieczyszcze  olejowych, t ustych zabrudze ,
rodków antyadhezyjnych itp. Sprawdzenie przeprowadzi  poprzez ogl dziny, prób
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zwil enia wod , itp. W zale no ci od rodzaju zanieczyszcze  usun  je mechanicznie, przez
zmycie wod  z dodatkiem detergentu lub stosuj c specjalistyczne rodki, 

– równo  pod a. Sprawdzenie równo ci podk adu, które przeprowadza si  przyk adaj c w
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrow at . Nierówno ci  wi ksze od podanych w
punkcie 5.3. wyrówna  w sposób podany w punkcie 5.3.1. niniejszej specyfikacji technicznej,

– spadek pod a. Sprawdzenie spadków podk adu pod wyk adziny (posadzki) przeprowadza
si  za pomoc  2-metrowej aty i poziomnicy. Spadki mniejsze od podanych w punkcie 5.3.
wykonstruowa  z materia ów o w ciwo ciach podanych w pkt. 2.2.1 niniejszej specyfikacji
technicznej. Pomiary równo ci i spadków nale y wykona  z dok adno ci  do 1 mm,

– temperatura powietrza i pod a,
– wilgotno  pod a,
– poprawno  zwil enia pod a.

Wilgotno  i temperatur  pod a nale y oceni  przy u yciu odpowiednich przyrz dów
(wilgotno ciomierz, termometr). Wygl d powierzchni pod a nale y oceni  wizualnie, z
odleg ci 0,5-1 m, w rozproszonym wietle dziennym lub sztucznym.

Nale y ponadto sprawdzi  zgodno  przygotowania pod a z wymogami wynikaj cymi z
dokumentacji projektowej i odpowiednich SST.

Pozosta e badania (np. za pomoc  m otka Schmidta, badania pull-off itp.), je eli s
wykonywane, nale y przeprowadzi  metodami opisanymi w odpowiednich dokumentach
odniesienia (normach, SST itp.). Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami
podanymi w dokumentacji projektowej, SST lub kartach technicznych odpowiednich materia ów,
odnotowane w formie protoko u kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez
inspektora nadzoru.

6.7. Badania w czasie robót
6.7.1.Badania w czasie robót polegaj  na sprawdzeniu zgodno ci wykonywania robót

hydroizolacyjnych i p ytkarskich z dokumentacj  projektow , ST i kartami technicznym w
zakresie pewnego fragmentu prac. Prawid owo  ich wykonania wywiera wp yw na
prawid owo  dalszych prac i skuteczno ci hydroizolacji balkonu.

Powinny one obejmowa  sprawdzenie:
– przestrzegania warunków prowadzenia prac podanych w pkt. 5.4.-5.6. niniejszej ST,
– poprawno ci przygotowania pod y oraz wykonania poszczególnych warstw (hydroizolacja,

ok adzina ceramiczna) w sposób pozwalaj cy na ich ca kowite zwi zanie/stwardnienie i
zapewniaj cy ich zespolenie.

6.7.2.Podczas nak adania pow oki hydroizolacyjnej kontrolowa  nale y:
– wygl d zewn trzny materia ów,
– poprawno  przygotowania pod a,
– ilo  mieszanych sk adników, czas mieszania, czas aplikacji, zu ycie materia u,
– grubo  nak adanej pow oki. Kontrol  nale y przeprowadza  na bie co sprawdzaj c zu ycie

materia u dla ka dego cyklu roboczego,
– d ugo  przerw technologicznych,
– wygl d na onej ka dej warstwy pow oki. Pow oka powinna mie  jednolit  barw  i jednolity

wygl d.
W odniesieniu do materia ów nak adanych wielowarstwowo badania te powinny by

przeprowadzane przy wykonywaniu ka dej warstwy. 
6.7.3.Podczas wykonywania ok adzin ceramicznych kontrolowa  nale y:
– wygl d zewn trzny zapraw klej cych i spoinuj cych,
– poprawno  przygotowania pod a,
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– ilo  mieszanych sk adników, czas mieszania, czas aplikacji,
– d ugo  przerw technologicznych,
– jako  (wygl d) powierzchni i kraw dzi p ytek,
– barw , odcie  oraz prawid owo  u enia p ytek – nale y sprawdza  wizualnie i porówna  z

wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem p ytek,
– odchylenie powierzchni od p aszczyzny za pomoc aty kontrolnej d ugo ci 2 m przyk adanej

w ró nych kierunkach, w dowolnym miejscu; prze wit pomi dzy at  a badan  powierzchni
nale y mierzy  z dok adno ci  do 1 mm,

– prostoliniowo  spoin, np. za pomoc  cienkiego drutu naci gni tego wzd  spoin na ca ej
ich d ugo ci – dokonanie pomiaru odchyle  z dok adno ci  do 1 mm,

– szeroko  spoin i ich wype nienia za pomoc  ogl dzin zewn trznych i pomiaru – na dowolnie
wybranej powierzchni wielko ci 1 m2  nale y zmierzy  szeroko  spoin suwmiark  z
dok adno ci  do 0,5 mm,

– grubo  warstwy zaprawy klej cej pod p ytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót
lub grubo  okre lona na podstawie zu ycia).

6.8. Badania w czasie odbioru robót
6.8.1.Zakres i warunki wykonywania bada
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie
wymagania dotycz ce wykonanego uszczelnienia zespolonego tarasu naziemnego, w
szczególno ci w zakresie:
– zgodno ci z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,
– prawid owo ci przygotowania pod a,
– prawid owo ci wykonania prac hydroizolacyjnych i ok adzinowych,
– prawid owo ci wykonania detali konstrukcyjnych.

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada  dokonanych
przed przyst pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotycz ce wykonanych robót.

Przed przyst pieniem do bada  przy odbiorze nale y sprawdzi  na podstawie dokumentów:
a) czy za czone wyniki bada  dokonanych przed przyst pieniem do robót potwierdzaj , e

przygotowane pod a nadawa y si  do wykonania warstw hydroizolacyjnych i
ok adzinowych, a u yte materia y spe nia y wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania robót temperatura otoczenia w ci gu doby nie spad a poni ej
0°C,

c) czy przestrzegane by y d ugo ci przerw technologicznych mi dzy poszczególnymi etapami
robót.

6.8.2.Opis bada
6.8.2.1. Sprawdzenie zwi zania p ytek z podk adem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym

otkiem (lub innym podobnym narz dziem); charakterystyczny g uchy d wi k jest dowodem nie
zwi zania p ytek z podk adem).
6.8.2.2. Sprawdzenie prawid owo ci u enia p ytek (odcie , kolor, wzory itp.).
6.8.2.3. Sprawdzenie wygl du powierzchni ok adziny. 
6.8.2.4. Sprawdzenie prawid owo ci wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchyle . 
6.8.2.5. Sprawdzenie wyko czenia przy obróbkach blacharskich, dylatacjach, cokolikach itp.

Badania powy sze nale y przeprowadzi  wzrokowo, przez pomiar oraz porównanie z
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dokumentacj  projektow , równocze nie z ocen  zgodno ci wykonania robót z wymaganiami
podanymi w pkt. 5.6. niniejszej specyfikacji.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania

ogólne” pkt 7

7.2. Szczegó owe zasady obmiaru robót
Powierzchnie przeznaczone do uszczelnienia oblicza si  w m2  na podstawie dokumentacji
projektowej przyjmuj c rzeczywiste wymiary uszczelnianej powierzchni. Z obliczonej powierzchni
odlicza si  powierzchnie nie przeznaczone do uszczelnienia wi ksze od 0,25 m2.

W przypadku rozbie no  pomi dzy dokumentacj  a stanem faktycznym powierzchnie
oblicza si  wed ug stanu faktycznego.

Powierzchnie ok adzin oblicza si  w m2  na podstawie dokumentacji projektowej przyjmuj c
rzeczywiste wymiary powierzchni przeznaczonej do wy enia p ytkami. Z obliczonej
powierzchni odlicza si  powierzchnie nie przeznaczone do wy enia p ytkami wi ksze od 0,25
m2.
Od powy szych powierzchni nie odlicza si  dylatacji.

ugo  dylatacji oblicza si  w mb ich d ugo ci z dok adno ci  10 cm.
Obmiar robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu wykona  przed na eniem warstwy

zakrywaj cej.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu 
Przy wykonywaniu uszczelnienia zespolonego robotami ulegaj cymi zakryciu s  pod a i ka da
zwi zana warstwa stanowi ca pod e dla kolejnej warstwy systemu.

Odbiór pod a nale y przeprowadzi  bezpo rednio przed przyst pieniem do robót
hydroizolacyjnych, natomiast odbiór ka dej ulegaj cej zakryciu warstwy systemu po jej
wykonaniu, a przed u eniem kolejnej warstwy.

W trakcie odbioru pod y nale y przeprowadzi  badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej
specyfikacji. Wyniki bada  nale y porówna  z wymaganiami dotycz cymi przygotowania
pod a okre lonymi w pkt. 5.3. Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na
uzna  pod e za przygotowane prawid owo, tj. zgodnie z dokumentacj  projektow  oraz SST i
zezwoli  na przyst pienie do nak adania warstwy hydroizolacji.

Je eli chocia  jeden wynik bada  jest negatywny pod e nie powinno by  odebrane. W
takim przypadku nale y ustali  zakres prac i rodzaje materia ów koniecznych do usuni cia
nieprawid owo ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale y ponownie przeprowadzi
badania nieodebranego pod a. 

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu oraz
materia ów nale y zapisa  w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci cz ci robót. Odbioru cz ciowego robót
dokonuje si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót (pkt 8.4.). 
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Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuni cie przed wykonaniem nast pnej warstwy lub odbiorem ko cowym. 
Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika
budowy. 
Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót (je eli
umowa tak  form  przewiduje).

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy) 
8.4.1. Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich zakresu (ilo ci), jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow  oraz niniejsz
specyfikacj  techniczn . Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo ana przez
zamawiaj cego, na podstawie przed onych dokumentów, wyników bada  oraz dokonanej
oceny wizualnej. Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la
umowa.
8.4.2. Dokumenty do ko cowego odbioru
Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:
– dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
– szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania

robót,
– dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku  prowadzonych robót,

protoko y kontroli spisane w trakcie wykonywania prac,
– dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych

wyrobów budowlanych,
– protoko y odbioru robót ulegaj cych zakryciu,
– protoko y odbiorów cz ciowych,
– instrukcje producentów dotycz ce zastosowanych materia ów,
– wyniki bada  laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  z przed onymi dokumentami,
przeprowadzi  badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., porówna  je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4., 5.5. i 5.6. niniejszej
specyfikacji oraz dokona  oceny wizualnej.

Roboty hydroizolacyjne i wyk adzinowe powinny by  odebrane, je eli wszystkie wyniki bada
 pozytywne, a dostarczone przez wykonawc  dokumenty s  kompletne i prawid owe pod

wzgl dem merytorycznym.
Je eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny prace nie powinny by  odebrane. W takim

wypadku nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za :
– je eli to mo liwe nale y ustali  zakres prac koryguj cych, usun  niezgodno ci

zakwestionowanych prac z wymaganiami okre lonymi w dokumentacji projektowej oraz w
pkt. 5.4. do 5.6. niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawi  poprawione roboty do
odbioru,

– je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika oraz nie
ograniczaj  trwa ci i skuteczno ci robót, zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na dokonanie
odbioru ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci wynagrodzenia w stosunku do
ustale  umownych,

– w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest
usun  wadliwie wykonane prace, wykona  je ponownie i powtórnie zg osi  do odbioru.

W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu.
Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i

wykonawcy. Protokó  powinien zawiera :
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– ustalenia podj te w trakcie prac komisji,
– ocen  wyników bada ,
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,
– stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania robót z zamówieniem. 

Protokó  odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy
zamawiaj cym a wykonawc .

8.5. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu hydroizolacji (jej skuteczno ci) i
ok adziny ceramicznej po u ytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robót poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad. Odbiór po
up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w p. 8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy). Pozytywny wynik
odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do
dokonania potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót. Przed up ywem okresu
gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi  wykonawcy wszystkie zauwa one wady w
wykonanych robotach.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC
TOWARZYSZ CYCH

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy p atno ci podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci
Rozliczenie robót hydroizolacyjnych i ok adzinowych mo e by  dokonane jednorazowo po
wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie,
po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstaw  rozliczenia oraz p atno ci wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi
warto  tych robót obliczona na podstawie:
– okre lonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilo ci robót

zaakceptowanych przez zamawiaj cego lub
– ustalonej w umowie kwoty rycza towej za okre lony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót lub kwoty rycza towe uwzgl dniaj :
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,
– obs ug  sprz tu,
– zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do obróbki,
– przygotowanie materia ów,
– ocen  i przygotowanie pod y,
– demonta  przed robotami i monta  po wykonaniu robót elementów, które wymagaj

zdemontowania w celu wykonania prac hydroizolacyjnych i p ytkarskich,
– wykonanie prac hydroizolacyjnych,
– wykonanie prac p ytkarskich,
– naprawienie uszkodze  powsta ych w czasie wykonywania robót,
– uporz dkowanie miejsca wykonywania robót,
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– usuni cie pozosta ci, resztek i odpadów materia ów w sposób podany w niniejszej
specyfikacji technicznej (opisa  sposób usuni cia pozosta ci i odpadów), lub w specyfikacji
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,

– likwidacj  stanowiska roboczego,
– utylizacj  opakowa  i resztek materia ów zgodnie ze wskazaniami ich producentów i

wymaganiami specyfikacji,
– koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.  Normy i wytyczne
1. PN-EN 13813:2003 
Podk ady pod ogowe oraz materia y do ich wykonania – Materia y – W ciwo ci i wymagania.
2. PN-EN 1504-3:2006
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych – Definicje, wymagania,
sterowanie jako ci  i ocena zgodno ci – Cz  3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne.
3. PN-EN 206-1:2003,  PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004,  PN-EN 206-1:2003/A1:2005, PN-EN
206-1:2003/A2:2006 
Beton – Cz  1: Wymagania, w ciwo ci, produkcja i zgodno .
4. PN-EN 12004:2002, PN-EN 12004:2002/A1:2003
Kleje do p ytek. Definicje i wymagania techniczne.
5. PN-EN 1308:1999
Kleje do p ytek – Oznaczenie po lizgu.
6. PN-EN 1346:1999
Kleje do p ytek – Oznaczenie czasu otwartego.
7. PN-EN 1347:1999
Kleje do p ytek – Oznaczenie zwil alno ci.
8. PN-EN 1348:1999,  PN-EN 1348:1999/Ap1:2005
Kleje do p ytek – Oznaczenie wytrzyma ci na rozci ganie dla klejów cementowych.
9. PN-EN 12002:2005,  PN-EN 12002:2005/Ap1:2005
Kleje do p ytek – Oznaczanie odkszta cenia poprzecznego cementowych klejów i zapraw do
spoinowania.
10. PN-EN 13888:2004
Zaprawy do spoinowania p ytek – Definicje i wymagania techniczne.
11. PN-EN 12808-2:2003
Zaprawy do spoinowania p ytek – Cz  2 – Oznaczanie odporno ci na cieranie.
12. PN-EN 12808-3:2003
Zaprawy do spoinowania p ytek – Cz  3 – Oznaczanie wytrzyma ci na ciskanie i zginanie.
13. PN-EN 12808-4:2003
Zaprawy do spoinowania p ytek- Cz  4 – Oznaczanie skurczu.
14. PN-EN 12808-5:2003
Zaprawy do spoinowania p ytek – Cz  5 – Oznaczanie absorpcji wody.
15. PN-EN 1008:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatno ci
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wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
16. PN-EN 13139:2003,  PN-EN 13139:2003/AC:2004
Kruszywa do zaprawy.
17. PN-EN 197-1:2002
Cement. Cz  1: sk ad, wymagania i kryteria zgodno ci dotycz ce cementów powszechnego

ytku.
18. PN-EN 1542:2000
Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody bada . Pomiar
przyczepno ci przez odrywanie.
19. PN-EN 14411:2007(U)

ytki i p yty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
20. PN-EN ISO 10545-1:1999

ytki i p yty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru.
21. PN-EN ISO 10545-2:1999

ytki i p yty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jako ci powierzchni.
22. PN-EN ISO 10545-3:1999

ytki i p yty ceramiczne. Oznaczenie nasi kliwo ci wodnej, porowato ci otwartej, g sto ci
wzgl dnej pozornej oraz g sto ci ca kowitej.
23. PN-EN ISO 10545-4:1999

ytki i p yty ceramiczne. Oznaczenie wytrzyma ci na zginanie i si y ami cej.
24. PN-EN ISO 10545-5:1999

ytki i p yty ceramiczne. Oznaczenie odporno ci na uderzenia metod  pomiaru wspó czynnika
odbicia.
25. PN-EN ISO 10545-6:1999

ytki i p yty ceramiczne. Oznaczenie odporno ci na wg bne cieranie p ytek nieszkliwionych.
26. PN-EN ISO 10545-7:2000

ytki i p yty ceramiczne. Oznaczenie odporno ci na cieranie powierzchni p ytek szkliwionych.
27. PN-EN ISO 10545-8:1998

ytki i p yty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalno ci liniowej.
28. PN-EN ISO 10545-9:1998

ytki i p yty ceramiczne. Oznaczenie odporno ci na szok termiczny.
29. PN-EN ISO 10545-10:1999

ytki i p yty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalno ci wodnej.
30. PN-EN ISO 10545-11:1998

ytki i p yty ceramiczne. Oznaczenie odporno ci na p kni cia w oskowate p ytek szkliwionych.
31. PN-EN ISO 10545-12:1999

ytki i p yty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporno ci.
32. PN-EN ISO 10545-13:1990,  PN-EN ISO 10545-13:1990/ Ap1:2003

ytki i p yty ceramiczne. Oznaczenie odporno ci chemicznej.
33. PN-EN ISO 10545-14:1999

ytki i p yty ceramiczne. Oznaczenie odporno ci na plamienie.
34. PN-EN ISO 10545-15:1999

ytki i p yty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania o owiu i kadmu.
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35. PN-EN ISO 10545-16:2001
ytki i p yty ceramiczne. Oznaczenie ma ych ró nic barw.

36. PN-EN 101:1994
ytki i p yty ceramiczne. Oznaczenie twardo ci powierzchni wg skali Mohsa.

37. PN-EN ISO 11600:2004
Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Klasyfikacja i wymagania dotycz ce kitów.
38. PN-EN 26927:1998
Budownictwo – Wyroby do uszczelniania. Kity – Terminologia.
39. PN-EN ISO 7389
Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Okre lanie powrotu elastycznego kitów.
40. PN-EN ISO 7390:2004
Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Okre lanie odporno ci sp ywanie.
41. PN-EN ISO 8339:2005 (U)
Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Kity – Okre lanie w ciwo ci
mechanicznych przy rozci ganiu.
42. PN-EN ISO 8340:2005 (U)
Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Kity – Okre lanie w ciwo ci
mechanicznych kitów przy sta ym rozci ganiu.
43. PN-EN ISO 9046:2005
Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Okre lanie w ciwo ci adhezji/kohezji
kitów w sta ej temperaturze.
44. PN-EN ISO 10590:2007
Konstrukcje budowlane – Kity – Okre lanie w ciwo ci mechanicznych kitów przy rozci ganiu,
przy sta ym wyd eniu, po dzia aniu wody.
45. PN-EN ISO 10591:2007
Konstrukcje budowlane – Kity – Okre lanie w ciwo ci adhezji/kohezji kitów po dzia aniu wody.
46. PN-EN ISO 11431:2004
Konstrukcje budowlane – Wyroby do uszczelniania – Okre lanie w ciwo ci adhezji/kohezji
kitów po dzia aniu ciep a, wody i sztucznego wiat a dzia aj cego przez szk o.
47. PN-EN ISO 11432:2005 (U)
Konstrukcje budowlane – Kity – Okre lanie odporno ci na ciskanie.
48. PN-B-30151:1997
Kit tiokolowy.
49. ZUAT-15/IV.13/2002
Wyroby zawieraj ce cement przeznaczone do wykonywania pow ok hydroizolacyjnych.
50. ZDB Merkblatt – Belagkonstruktionen mit Fliesen und Platten außerhalb von Gebäuden VIII
2002.
51. ZDB Merkblatt – Hinweise für die Ausführung von Abdichtungen im Verbund mit
Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten für den Innen- und Außenbereich – 
VIII.2000.
52. Richtlinie für Flexmörtel. Definition und Einsatzbereiche. Deutsche Bauchemie e.V. 2001.
53. Richtlinie für die Planung und Ausführung von Abdichtung von Bauteilen mit mineralischen
Dichtungsschlämmen. Deutsche Bauchemie e.V. 2002.

10. 2. Ustawy
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– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodno ci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2087),
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 r.
Nr 11, poz. 84 z pó n. zmianami).

10. 3. Rozporz dzenia
– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego

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

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi
zmianami),

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041),

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny
zgodno ci, wymaga , jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie
zgodno ci oraz sposobu oznaczenia wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011),

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pó n. zmianami),

– Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty charakterystyki
substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002r. Nr 140, poz. 1171, z
pó n. zmianami),

– Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003 r. w sprawie oznakowania
opakowa  substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr
173, poz. 1679, z pó n. zmianami).

10.4. Obwieszczenia
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatów
udzielonych przez Komisj  Europejsk  na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych
oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych
mandatów (M.P. z 2004 r. Nr 32, poz. 571).

10.5. Inne dokumenty i instrukcje
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych cz  C: zeszyt 4

Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 4: Izolacje wodochronne tarasów (ITB, Warszawa 2004 r.),
– Warunki techniczne wykowania i odbioru robót budowlanych cz  B: zeszyt 5 Ok adziny i

wyk adziny z p ytek ceramicznych (ITB, Warszawa 2004 r.),
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Poradnik projektanta,

kierownika budowy i inspektora nadzoru. Praca zbiorowa, Verlag Dashofer, Warszawa 2007
r.,

– Maciej Rokiel – Poradnik Hydroizolacje w budownictwie. Wybrane zagadnienia w praktyce.
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Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2006 r.,
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod

CPV 45000000-7. Wydanie II, OWEOB Promocja – 2005 r.,
– Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Pokrywanie pod óg i cian.

Uk adanie p ytek ceramicznych na pod ogach i cianach. Kod CPV 45430000. OWEOB
Promocja – 2005 r.,

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 cz  4, wydanie Arkady
– 1990 rok.
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15.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

MONTA   DRZWI BALKONOWYCH I OKIEN
(Kod CPV 45421100-5)
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SPIS TRE CI

1. CZ  OGÓLNA 
2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW 
3. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI 
4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU 
5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT 
6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT 
7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC

TOWARZYSZ CYCH
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Najwa niejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegó owa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jako ci

295



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja zosta a sporz dzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
3

1. CZ  OGÓLNA
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s  wymagania dotycz ce wykonania i
odbioru monta u drzwi balkonowych i okien w budynkach. Specyfikacja techniczna (ST) nie
dotyczy monta u drzwi balkonowych i okien, dla których okre lono szczególne warunki
dotycz ce dymoszczelno ci i odporno ci ogniowej.

1.2. Przedmiot i zakres robót obj tych ST
Specyfikacja dotyczy monta u drzwi balkonowych i okien z PCW, aluminium oraz z drewna i
obejmuje wykonanie nast puj cych czynno ci:
– przygotowanie o cie y do wbudowania drzwi balkonowych lub okien,
– usytuowanie i mocowanie drzwi balkonowych lub okien w otworach,
– uszczelnienie i izolacj  oraz osadzenie parapetów i obróbek.

Przedmiotem specyfikacji jest tak e okre lenie wymaga  odno nie w ciwo ci materia ów
wykorzystywanych do monta u okien i drzwi balkonowych oraz wymaga  dotycz cych
wykonania i odbiorów robót monta owych.

1.3. Okre lenia podstawowe
Okre lenia podane w niniejszej Specyfikacji s  zgodne z odpowiednimi normami, w
szczególno ci PN-B-91000, oraz okre leniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 1.4, a tak e zdefiniowanymi poni ej:
Okno  – ruchoma lub sta a cz ciany zewn trznej zapewniaj ca odpowiedni  izolacyjno  i
przepuszczalno wiat a. Okno sk ada si  z o cie nicy i z jednego lub wi cej oszklonych
skrzyde  lub z samej oszklonej o cie nicy.

cie nica – rama s ca do zamocowania skrzyde  lub szyby i osadzenia wyrobu na sta e w
otworze budowlanym. 
Krosno  – rama zast puj ca o cie nic  lub stanowi ca jej uzupe nienie od strony zewn trznej.
Grubo  elementów krosna jest mniejsza od szeroko ci.
Skrzyd o  – ruchoma cz  okna (na wietla), drzwi lub wrót zamocowana w o cie nicy, kro nie
lub bezpo rednio w otworze budowlanym.
Skrzyd o prawe – skrzyd o, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z prawej strony a po
zamocowaniu w o cie nicy (kro nie) lub bezpo rednio w otworze budowlanym, obrót jego przy
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazówek zegara.
Skrzyd o lewe – skrzyd o, które w widoku od strony zawiasów ma zawiasy z lewej strony a po
zamocowaniu w o cie nicy (kro nie) lub bezpo rednio w otworze budowlanym, obrót jego przy
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazówek zegara.
Drzwi balkonowe  – ruchoma cz ciany maj ca cechy konstrukcyjne okna, spe niaj ca
jednocze nie funkcj  okna i drzwi.
Na wietle  – ruchoma lub sta a cz ciany, przepuszczaj ca wiat o pomi dzy
pomieszczeniami. Na wietle sk ada si  z o cie nicy i oszklonego skrzyd a lub z samej oszklonej

cie nicy.
Okno i drzwi balkonowe krosnowe – okno i drzwi balkonowe maj ce jedn  warstw  skrzyde , w
których zamiast o cie nicy wyst puje krosno.
Okno i drzwi balkonowe jednoramowe  – okno i drzwi balkonowe maj ce jedn  warstw
skrzyde , szklonych szybami zespolonymi.
Okno i drzwi balkonowe zespolone – okno i drzwi balkonowe maj ce dwie warstwy skrzyde , w
którym skrzyd o zewn trzne i wewn trzne po czone jest w jeden zespó .
Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe – okno i drzwi balkonowe maj ce dwie warstwy skrzyde ,
w którym na zewn trznej stronie o cie nicy jest umocowane krosno, umo liwiaj ce otwieranie
skrzyde  zewn trznych do wewn trz pomieszczenia.
Okno i drzwi balkonowe pó skrzynkowe  – okno i drzwi balkonowe maj ce dwie warstwy
skrzyde , w którym na zewn trznej stronie progu i nadpro a s  umocowane kro niaki,
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umo liwiaj ce otwieranie skrzyde  zewn trznych do wewn trz pomieszczenia.
Okno i drzwi balkonowe o cie nicowe (polskie)  – okno i drzwi balkonowe maj ce dwie
warstwy skrzyde , w którym skrzyd a zewn trzne otwieraj  si  na zewn trz a wewn trzne do
wewn trz pomieszczenia.
Okno i drzwi balkonowe jednodzielne  – okno i drzwi balkonowe, które w widoku mi dzy
stojakami o cie nicy ma jedno skrzyd o.
Okno i drzwi balkonowe dwudzielne  – okno i drzwi balkonowe, które w widoku mi dzy
stojakami o cie nicy ma dwa skrzyd a umieszczone obok siebie.
Okno trój- i wielodzielne – okno, które w widoku mi dzy stojakami o cie nicy ma trzy lub wi cej
skrzyde  umieszczonych obok siebie.
Okno jednorz dowe – okno, które w widoku mi dzy progiem i nadpro em ma jedno skrzyd o lub
jeden rz d skrzyde .
Okno dwu-, trój- i wielorz dowe (wielopoziomowe) – okno, które w widoku mi dzy progiem i
nadpro em ma dwa, trzy lub wi cej rz dów skrzyde  umieszczonych nad sob .
Okno nieotwierane (sta e) – okno, w którym szyby osadzone s  bezpo rednio w o cie nicy lub
kro nie.
Okno otwierane sta e – okno zawieraj ce jedno lub wiele skrzyde  otwieranych oraz
nieotwierane szklone cz ci.
Okno i drzwi balkonowe rozwierane – okno i drzwi balkonowe, w których skrzyd a s  otwierane
przez ich obrót wzgl dem osi pionowej przechodz cej przez boczne kraw dzie skrzyde .
Okno, na wietle uchylne  – okno, na wietle, w którym s  skrzyd a otwierane przez obrót
wzgl dem osi poziomej, przechodz cej przez doln  kraw  skrzyd a.
Okno odchylne – okno, w którym skrzyd a s  otwierane przez obrót wzgl dem osi poziomej,
przechodz cej przez górn  kraw  skrzyd a.
Okno obrotowe – okno, w którym skrzyd a s  otwierane przez obrót wzgl dem osi pionowej nie
przechodz cej przez kraw dzie skrzyd a.
Okno przechylne  – okno, w którym skrzyd a s  otwierane wzgl dem osi poziomej nie
przechodz cej przez kraw dzie skrzyd a.
Okno przesuwane  – ono, w którym skrzyd a s  otwierane przez przesuni cie w kierunku
poziomym lub pionowym w p aszczy nie równoleg ej do p aszczyzny ciany.
Jednostka adunkowa kontenerowa  – jednostka adunkowa uformowana przy u yciu
kontenera.

1.4. Ogólne wymagania dotycz ce robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jako  ich wykonania oraz za zgodno  z
dokumentacj  projektow , specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru.
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotycz ce robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

2. WYMAGANIA DOTYCZ CE W CIWO CI MATERIA ÓW
2.1. Ogólne wymagania dotycz ce materia ów, ich pozyskiwania i sk adowania podano w

ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materia ów
Materia y i wyroby stosowane przy monta u okien i drzwi balkonowych:
– okna i drzwi balkonowe,
– obróbki,
– materia y uszczelniaj ce,
– inne wyroby i materia y.

Wszystkie materia y do wykonania robót monta owych okien i drzwi balkonowych powinny
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odpowiada  wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach
technicznych).
2.2.1. Okna i drzwi balkonowe
Okna i drzwi balkonowe powinny posiada  w ciwo ci eksploatacyjne okre lone i
sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006. 

Ponadto producent powinien okre li  materia  (materia y), z których okna i drzwi balkonowe s
wykonane, cznie z wszelkimi zastosowanymi pow okami i/lub rodkami ochronnymi. Ta zasada
powinna by  zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementów sk adowych, maj cych wp yw
na trwa  wyrobów przy ich u ytkowaniu, poprzez powo anie odpowiednich norm lub aprobat
technicznych.

Producent powinien równie  poda  informacje dotycz ce konserwacji okien i drzwi
balkonowych oraz ich cz ci podlegaj cych wymianie.

Wed ug PN-EN 14351-1:2006 wymagane w ciwo ci okien i drzwi balkonowych powinny by
okre lone zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy 1 i
sklasyfikowane wed ug tablicy 2.
Tablica 1. Podstawy normatywne okre lania w ciwo ci i klasyfikowania okien i drzwi
balkonowych

Lp.

Rozdzia  /
podrozdzi

  PN-EN
14351-1:2

006

ciwo Norma
klasyfikacyjna a

Norma
dotycz ca

metody bada  
lub oblicze  a

Typ badania b
Zakres 

bezpo redniego
zastosowania

1. 4.2 Odporno  na
obci enie wiatrem

EN 12210 EN 12211 Niszcz ce

2. 4.3 Odporno  na
obci enie
niegiem

Informacja o
wype nieniu

Krajowe
przepisy i/lub

zalecenia

Obliczenie

3. 4.4.1 Reakcja na ogie EN 13501-1 patrz  EN
13501-1

Niszcz ce Okna dachowe

4. 4.4.2 ciwo ci
dotycz ce
oddzia ywania
ognia
zewn trznego

EN 13501-5 ENV 1187 Niszcz ce Okna dachowe

5. 4.5 Wodoszczelno EN 12208 EN 1027 Nieniszcz ce

6. 4.6 Substancje
niebezpieczne

Wed ug wymaga  w krajowych regulacjach prawnych

7. 4.7 Odporno  na
uderzenie

EN 13049 EN 13049 Niszcz ce

8. 4.8 No no  urz dze
zabezpieczaj cych

Warto
progowa

EN 14609 Nieniszcz ce

9. 4.11 ciwo ci
akustyczne

Warto ci
deklarowane

PN-EN 20140-3
EN ISO 717-1

Nieniszcz ce
lub warto ci
tabelaryczne

Patrz Za cznik B
PN-EN 14351-1:2006
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Lp.

Rozdzia  /
podrozdzi

  PN-EN
14351-1:2

006

ciwo Norma
klasyfikacyjna a

Norma
dotycz ca

metody bada  
lub oblicze  a

Typ badania b
Zakres 

bezpo redniego
zastosowania

10. 4.12 Przenikalno
cieplna

Warto ci
deklarowane

EN ISO 
10077-1:2000

Tablica F.1

Warto ci
tabelaryczne

Wszystkie rozmiary

EN ISO
10077-1
  EN ISO

10077-1 oraz 
EN ISO
10077-2

Obliczenie

Powierzchnia
ca kowita   2,3 m2 c,d

Powierzchnia
ca kowita  > 2,3 m2 c

EN ISO
12567-1  
EN ISO
12567-2

Nieniszcz ce

Powierzchnia
ca kowita   2,3 m2 c,d

Powierzchnia
ca kowita  > 2,3 m2 c

11. 4.13 ciwo ci
zwi zane z
promieniowaniem
(wype nienie) e

Warto ci
deklarowane

EN 410
EN 13363-1
EN 13363-3

– Wszystkie rozmiary

12. 4.14 Przepuszczalno
powietrza

EN 12207 EN 1026 Nieniszcz ce

13. 4.16 Si y operacyjne f EN 13115 EN 12046-1 Nieniszcz ce

14. 4.17 Wytrzyma
mechaniczna

EN 13115 EN 12046-1
EN 14608
EN 14609

Niszcz ce lub
nieniszcz ce
(zale nie od

wyniku)

15. 4.18 Wentylacja Warto ci
deklarowane

EN 13141-1 Nieniszcz ce

16. 4.19 Kuloodporno EN 1522 EN 1523 Niszcz ce g

17. 4.20 Odporno  na
wybuch

EN 13123-1
EN 13123-2

EN 13124-1
EN 13124-2

Niszcz ce g

18. 4.21 Odporno  na
wielokrotne
otwieranie i
zamykanie

EN 12400 EN 1191 Niszcz ce

19. 4.22 Zachowanie si
pomi dzy ró nymi
klimatami

Do
opracowania

ENV 13420 Niszcz ce Wszystkie rozmiary

20. 4.23 Odporno  na
amanie

ENV 1627 ENV 1628
ENV 1629
ENV 1630

Niszcz ce Patrz ENV 1627
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Lp.

Rozdzia  /
podrozdzi

  PN-EN
14351-1:2

006

ciwo Norma
klasyfikacyjna a

Norma
dotycz ca

metody bada  
lub oblicze  a

Typ badania b
Zakres 

bezpo redniego
zastosowania

a W pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lub podrozdziale PN-EN 14351-1:2006 podano dodatkowe
informacje, np. dotycz ce powo .

b Badanie nieniszcz ce: Próbka mo e by  u yta do kolejnego badania.
Badanie niszcz ce: Próbka nie mo e by  u yta do kolejnego badania.

c Gdy wymagane jest szczegó owe obliczenie utraty ciep a z okre lonego budynku, producent powinien
dostarczy  dok adne i prawid owe, zbadane lub obliczone, warto ci przenikalno ci cieplnej (warto ci projektowe)
dla rozpatrywanych rozmiarów (rozpatrywanego rozmiaru).

d Pod warunkiem, e Ug (patrz EN 673)  1,9 W/(m2 K), tekst „Powierzchnia ca kowita  2,3 m2 c,d” zast puje si
tekstem „Wszystkie rozmiary c”.

e Ca kowita przenikalno  energii s onecznej (wspó czynnik promieniowania s onecznego, warto  g) i
przenikalno wiat a.

f Wy cznie okna uruchamiane r cznie.
g Dopóki nie b  obowi zywa y odno ne normy i/lub wytyczne, warunki niesprecyzowane powinny by

uzgodnione przez producenta i laboratorium badawcze.
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Tablica 2. Klasyfikacja w ciwo ci eksploatacyjnych okien i drzwi balkonowych

Lp.

Rozdzia  /
podrozdzia  

PN-EN 
14351-1:

2006

ciwo  / wielko  / miara Klasyfikacja / warto
Klasa /

deklarowana
warto

1 4.2 Odporno  na obci enie wiatrem
npd

1

(400)

2

(800)

3

(1200)

4

(1600)

5

(2000)

Exxxx

(>2000)Ci nienie próbne P1 (Pa)

2 4.2 Odporno  na obci enie wiatrem
npd

A

 1/150)

B

 1/200)

C

 1/300)Ugi cie ramy

3 4.3 Odporno  na obci enie niegiem i
obci enie trwa e npd Deklarowana informacja o wype nieniu 

(np. rodzaj i grubo  szk a)

4 4.4.1 Reakcja na ogie npd F E D C B A2 A1

4.4.2 ciwo ci zwi zane z oddzia ywaniem
ognia zewn trznego npd patrz EN 13501-5

5 4.5 Wodoszczelno
npd 1 A

(0)
2 A
(50)

3 A
(100)

4 A
(150)

5 A
(200)

6 A
(250)

7 A
(300)

8 A
(450)

9 A
(600)

Exxx
(>600)Nieos oni te (A)

Ci nienie próbne (Pa)

6 4.5 Wodoszczelno
npd

1 B
(0)

2 B
(50)

3 B
(100)

4 B
(150)

5 B
(200)

6 B
(250)

7 B
(300)Os oni te (B)

Ci nienie próbne (Pa)

7 4.6 Substancje niebezpieczne npd wed ug wymaga  zawartych 
w krajowych regulacjach prawnych

8 4.7 Odporno  na uderzenie
npd 200 300 450 700 950

Wysoko  spadania (mm)

9 4.8 No no  urz dze  zabezpieczaj cych npda Warto  progowa

10 4.11 ciwo ci akustyczne
npd Warto ci deklarowane

Izolacyjno  akustyczna Rw (Ci Crt) (dB)

11 4.12 Przenikalno  cieplna
npd Warto  deklarowana

Uw (W/m2 K)

12 4.13 ciwo ci zwi zane z promieniowaniem
npd Warto  deklarowanaWspó czynnik promieniowania s onecznego 

(g)

13 4.13 ciwo ci zwi zane z promieniowaniem
npd Warto  deklarowana

Przenikalno wiat a 
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14 4.14 Przepuszczalno  powietrza

npd

1

(150)

(50 lub 
12,50)

2

(300)

(27 lub 6,75)

3

(600)

(9 lub 
2,25)

4

(600)

(3 lub 
0,75)

Max. ci nienie próbne (Pa)
Referencyjna przepuszczalno  powietrza przy
100 Pa (m3/h m2) lub (m3/hm)

15 4.16 Si y operacyjne b npd 1 2

16 4.17 Wytrzyma  mechaniczna npd 1 2 3 4

17 4.18 Wentylacja

npd Warto ci deklarowaneEksponenta przep ywu powietrza n
Charakterystyka przep ywu powietrza K
Nat enie przep ywu powietrza

18 4.19 Kuloodporno npd FB1 FB2 FB3 FB4 FB5 FB6 FB7 FSG

19 4.20.1 Odporno  na wybuch
npd EPR1 EPR2 EPR3 EPR4

Rura uderzeniowa

20 4.20.2 Odporno  na wybuch
npd EXR1 EXR2 EXR3 EXR4 EXR5

Próba poligonowa

21 4.21 Odporno  na wielokrotne otwieranie i
zamykanie

npd 5 000 10 000 20 000
Liczba cykli

22 4.22 Zachowanie si  mi dzy ró nymi klimatami npd (Do opracowania)

23 4.23 Odporno  na w amanie npd 1 2 3 4 5 6

UWAGA 1 npd – osi gi nie okre lone.
UWAGA 2 Liczby w nawiasach podano dla informacji.

a Jedynie je eli w wyrobie nie wyst puje (wyst puj ) urz dzenie (urz dzenia) zabezpieczaj ce.
b Dotyczy wy cznie okien uruchamianych r cznie.

Rozwi zania materia owo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jako ciowymi, parametry
techniczne oraz w ciwo ci eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi balkonowych
powinny by  zgodne z dokumentacj  projektow .
Ponadto okna i drzwi balkonowe powinny spe nia  nast puj ce wymagania w zakresie:
a) rozwi za  materia owo-konstrukcyjnych i jako ci wykonania
b) parametrów technicznych
c) ciwo ci eksploatacyjnych 
nie okre lone w dokumentacji projektowej.
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2.2.2. Obróbki
Parapety zewn trzne oraz wewn trzne, a tak e obróbki progów drzwi balkonowych i/lub
materia y, z których wyroby s  wykonywane powinny spe nia  wymagania dokumentacji
projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych.
2.2.3. Materia y uszczelniaj ce
Do wykonywania uszczelnie  mi dzy oknem lub drzwiami balkonowymi a cian  mog  by
stosowane, w zale no ci od rodzaju uszczelnienia (zewn trzne, rodkowe – izolacja termiczna,
wewn trzne), materia y zestawione w tablicy 3.
Tablica 3. Materia y uszczelniaj ce i izolacyjne stosowane do wype niania szczelin mi dzy
oknem lub drzwiami balkonowymi a o cie em

Warstwa zewn trzna 
(uszczelnienie)

Warstwa rodkowa 
(izolacja termiczna)

Warstwa wewn trzna 
(uszczelnienie)

Impregnowana ta ma rozpr na
paroprzepuszczalna
Folia paroprzepuszczalna
Folia elastyczna
paroprzepuszczalna

Pianka poliuretanowa
We na mineralna

Folia do okien paroszczelna
Kit trwale elastyczny
Impregnowana ta ma rozpr na
paroszczelna
Ta ma butylowa do okien

Wymienione materia y nie mog  wydziela  szkodliwych substancji oraz wchodzi  w reakcje
chemiczne z otaczaj cymi je elementami i zmienia  w ciwo ci pod wp ywem temperatury.

Stosowane materia y uszczelniaj ce powinny by  zgodne z rozwi zaniami przyj tymi w
dokumentacji projektowej a tak e spe nia  wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.
2.2.4. Inne wyroby i materia y
Przy monta u okien i/lub drzwi balkonowych stosuje si  tak e inne wyroby i materia y:

elementy mocuj ce okno/drzwi balkonowe w o cie u:
– ko ki rozporowe (dyble),
– kotwy,
– ruby, wkr ty,
elementy podporowe i dystansowe:
– klocki, belki drewniane,
– podk adki, k towniki stalowe,
elementy wyko czeniowe:
– listwy maskuj ce po czenia okien w zestawy,
– towniki, wier wa ki i listwy maskuj ce po czenie styku ramy i tynku o cie a.
Stosowane materia y i wyroby inne powinny by  zgodne z rozwi zaniami przyj tymi w

dokumentacji projektowej, a tak e spe nia  wymagania odpowiednich norm lub aprobat
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych.

Elementy mocuj ce powinny by  dostosowane do rodzaju ciany (monolityczna, warstwowa)
oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania.

2.3. Warunki przyj cia na budow  materia ów i wyrobów do monta u okien i drzwi
balkonowych  

Wyroby i materia y do monta u okien i drzwi balkonowych mog  by  przyj te na budow , je li
spe niaj  nast puj ce warunki:
–  zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyk  podan  w dokumentacji projektowej i

specyfikacji technicznej (szczegó owej),
– ka da jednostka adunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w

etykiet  identyfikacyjn ,
– wyroby i materia y konfekcjonowane s  w ciwie opakowane, firmowo zamkni te (bez oznak

naruszenia zamkni cia) i oznakowane (pe na nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa
oraz symbol handlowy wyrobu),
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– spe niaj  wymagane w ciwo ci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent dostarczy  dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub

jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

– spe niaj  wymagania wynikaj ce z ich terminu przydatno ci do u ycia (termin zako czenia
monta u okien i drzwi balkonowych powinien si  ko czy  przed zako czeniem terminów
przydatno ci do stosowania odpowiednich wyrobów).
Przyj cie wyrobów i materia ów na budow  powinno by  potwierdzone wpisem do dziennika

budowy lub protoko em przyj cia materia ów.

2.4. Warunki przechowywania materia ów i wyrobów do monta u okien i drzwi
balkonowych

Okna i drzwi balkonowe z drewna i tworzyw sztucznych nale y przechowywa  zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okre lonymi przez ich
producenta.

Okna i drzwi balkonowe, z wyj tkiem wyrobów uformowanych w jednostki adunkowe
kontenerowe, nale y przechowywa  w magazynach pó otwartych lub zamkni tych, suchych i
przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi.

Pozosta e wyroby i materia y powinny by  przechowywane i magazynowane zgodnie z
odpowiednimi instrukcjami producentów oraz wymaganiami w ciwych dokumentów odniesienia
tj. norm b  aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozosta ych wyrobów i
materia ów powinno by  kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami
atmosferycznymi, przemarzni ciem i przed dzia aniem promieni s onecznych. 

Wyroby konfekcjonowane powinny by  przechowywane w oryginalnych, zamkni tych
opakowaniach, w temperaturze powy ej +5°C a poni ej +35°C.

Pod ogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny by  utwardzone, poziome,
równe. Dopuszcza si  w pomieszczeniach magazynowych pó otwartych stosowanie
nieutwardzonego pod a, ale wówczas okna i/lub drzwi balkonowe nale y ustawia  na legarach

onych równolegle do siebie. Wysoko  legarów powinna wynosi  co najmniej 15 cm. Okna
i/lub drzwi balkonowe nale y ustawia  w odleg ci co najmniej 1,0 m od czynnych urz dze
grzejnych. Nale y je przechowywa  w jednej lub kilku warstwach w sposób zabezpieczaj cy je
przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunków bezpiecze stwa. W zale no ci od stopnia
wyko czenia powierzchni okien i drzwi balkonowych oraz rodzaju pod a w magazynie, wyroby
nale y przechowywa  zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4.
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Tablica 4. Sposoby przechowywania okien i drzwi balkonowych w zale no ci od stopnia
wyko czenia powierzchni wyrobów oraz rodzaju pod a w magazynie

Lp. Rodzaj pod a w
magazynie

Rodzaje wyrobów

okna i drzwi balkonowe drewniane
okna i drzwi balkonowe  z

tworzyw sztucznych

gruntowane

jednokrotnie malowane  i
ostatecznie wyko czone

sposób pakowania

pojedynczo w pakietach pojedynczo w paletach
upkowych

1 2 3 4 5 6 7

1. Pod e 
nieutwardzone (na
legarach)

W jednej
warstwie na
progu

cie nicy

Na progu
cie nicy; okna w

warstwach do
cznej wysoko ci

2 m, drzwi
balkonowe w
jednej warstwie

– W jednej
warstwie na
progu

cie nicy

–

2. Pod e 
utwardzone

Na legarach
w dwóch lub
trzech
warstwach

W dwóch
lub trzech
warstwach

Sposób przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien by  zgodny z wymaganiami ich
producenta.

3. WYMAGANIA DOTYCZ CE SPRZ TU, MASZYN I NARZ DZI
3.1. Ogólne wymagania dotycz ce sprz tu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 3

3.2. Sprz t i narz dzia do monta u okien i drzwi balkonowych
Monta  okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprz tu.

Przy monta u okien i drzwi balkonowych nale y wykorzystywa  odpowiednie narz dzie,
elektronarz dzia i sprz t do:
a) sprawdzania wymiarów i p aszczyzn,
b) wiercenia otworów oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w o cie ach,
c) transportu technologicznego wyrobów,
d) wykonywanie monta u na wysoko ci wymagaj cej u ycia rusztowa .

4. WYMAGANIA DOTYCZ CE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ce transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegó owe dotycz ce rodków transportu
Wyroby i materia y do monta u okien i drzwi balkonowych mog  by  przewo one jednostkami
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi.

Wymagania dotycz ce rodków transportu oraz zasady adowania i zabezpieczania okien i
drzwi balkonowych w rodkach transportu powinny by  zgodne z wymogami podanymi w normie
PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta.

Warunki transportu pozosta ych wyrobów i materia ów powinny by  zgodne z wymaganiami
norm przedmiotowych dotycz cych tych wyrobów i wytycznymi (zaleceniami) producenta.
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4.3. Zasady adowania okien i drzwi balkonowych na rodki transportu
4.3.1. adowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie drogowym
Wyroby nale y ustawia  w jednej warstwie, pionowo w rz dach tak, aby p aszczyzny skrzyde
by y równoleg e do pod nej osi pojazdu, z tym e okna – na progach o cie nic, drzwi
balkonowe – na stojakach o cie nic. Wyroby nieszklone, w których elementy oku  zamykaj cych
wystaj  ponad powierzchni  skrzyd a, nale y przesun  wzgl dem siebie o szeroko  skrzyd a
okiennego.
4.3.2. adowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie kolejowym i wodnym ródl dowym
Wyroby nale y ustawia  pionowo w rz dach tak, aby p aszczyzny skrzyde  by y równoleg e do
pod nej osi wagonu, z tym e:
a) okna – na progach o cie nic,
b) drzwi balkonowe:
– o wysoko ci o cie nicy mniejszej od wysoko ci bocznych cian wagonu na progu

cie nicy,
– o wysoko ci o cie nicy wi kszej od wysoko ci bocznych cian wagonu na stojaku

cie nicy.
Wyroby nieszklone, w których okucia zamykaj ce wystaj  ponad powierzchni  skrzyd a,

nale y przesun  wzgl dem siebie o szeroko  ramiaka skrzyd a.
Zaleca si adowanie wyrobów w dwóch lub trzech warstwach pod warunkiem, e wysoko

bloku nie mo e przekroczy  wysoko ci bocznych cian wagonu.

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w rodkach transportowych
Ustawione wyroby w rodkach transportowych nale y czy  w bloki. Po czenia powinny
zapewnia  stabilno  i zwarto adunku oraz zabezpiecza  go przed przemieszczaniem i
uszkodzeniem wyrobów. Wyroby nale y zabezpiecza  przez:
a) cis e ich ustawienie w rz dach,
b) wype nienie wolnych przestrzeni w rz dach elementami rozpieraj cymi,
c) usztywnienie rz dów za pomoc  elementów mocuj cych i rozpieraj cych,
d) czenie rz dów w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoc  rozpór a w transporcie

drogowym za pomoc  elementów mocuj cych,
e) usztywnienie bloków za pomoc  progów,
f) ustawienie w przestrzeni mi dzydrzwiowej w wagonach wyrobów w ten sposób, aby nie

blokowa y drzwi.
W przypadku adowania wyrobów dwuwarstwowo, górn  warstw  nale y zabezpieczy

podobnie jak doln .

5. WYMAGANIA DOTYCZ CE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst pienia do monta u okien i drzwi balkonowych
Do monta u okien i drzwi balkonowych mo na przyst pi  po uko czeniu robót stanu surowego,
przykryciu budynku i zako czeniu wi kszo ci robót mokrych (tynki, wylewki).

Osadzenie okien przed zako czeniem robót mokrych jest mo liwe przy zapewnieniu
odpowiednich warunków cieplno-wilgotno ciowych w pomieszczeniach.

W przypadku okien drewnianych nale y nie dopu ci  do ich zawilgocenia na skutek
wilgotno ci wzgl dnej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach
okien). Wymagane jest wi c sprawdzenie stanu wilgotno ci powietrza i zapewnienie
systematycznego wietrzenia pomieszcze .

W cianach z ociepleniem zewn trznym okna i drzwi balkonowe nale y wbudowywa  przed
wykonaniem ocieplenia.
Przed przyst pieniem do monta u okien i/lub drzwi balkonowych nale y sprawdzi :
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– prawid owo  wykonania cian,
– stan wyko czenia i prawid owo  wykonania o cie y,
– zgodno  wymiarów otworów z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej,
– czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworów umo liwiaj  prawid owe ustawienie i

podparcie okien z zachowaniem w ciwej szeroko ci szczeliny na obwodzie pomi dzy
cie em a o cie nic .

5.3. Ogólne zasady monta u okien i drzwi balkonowych
5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi balkonowych w o cie u
5.3.1.1. Okno i/lub drzwi balkonowe nale y sytuowa  w o cie u tak, aby nie powsta y mostki
termiczne, prowadz ce do skraplania si  pary wodnej na wewn trznej stronie o cie nicy lub
powierzchni o cie a.

Na wewn trznych powierzchniach o cie a powinna si  utrzymywa  temperatura wy sza o
minimum 1°C od temperatury punktu rosy.

Je eli nie jest znany przebieg izoterm, nale y stosowa  ogólne zasady usytuowania okien:
– w cianie jednowarstwowej – w po owie grubo ci ciany,
– w cianie warstwowej z ociepleniem wewn trznym – w strefie umieszczenia izolacji

termicznej,
– w cianie z ociepleniem zewn trznym – jak najbli ej warstwy ocieplenia.
5.3.1.2. W przypadku o cie y z w garkami okna lub drzwi balkonowe powinny by  usytuowane
tak, by w garek zas ania  stojaki i nadpro e o cie nicy na szeroko  nie wi ksz  ni  po owa
szeroko ci kszta townika o cie nicy.

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi balkonowych w otworze
5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewnia :
– luz (szczelin ) pomi dzy otworem w cianie a wyrobem, pozwalaj cy na zmian  wymiarów

okna pod wp ywem temperatury, wilgotno ci oraz ruchu konstrukcji budynku nie
ograniczaj  funkcjonalno ci okna / drzwi,

– miejsce dla klocków dystansowych i podporowych.
Do podpierania progu o cie nicy okien stosuje si  klocki lub belki drewniane (czasami

elementy poszerzaj ce, o ile takie s  przewidziane w dokumentacji producenta) oraz k towniki
stalowe.
Do ustawienia okna w otworze s  klocki podporowe i dystansowe.

Klocki podporowe i dystansowe powinny by  tak rozmieszczone, aby by a zapewniona
mo liwo  odkszta cania si  kszta towników okien.

Zamocowanie okien przy u yciu tylko ko ków rozporowych, rub lub kotew, bez zastosowania
klocków podporowych, jest niewystarczaj ce do przenoszenia obci enia.

Klocki dystansowe, s ce do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu o cie nicy
powinny by  usuni te, nie nale y natomiast usuwa  klocków podporowych.
5.3.2.2. Minimalne wymiary szczelin mi dzy ram  o cie nicy a o cie em umo liwiaj ce
konieczne odkszta canie si  kszta towników okien lub drzwi balkonowych podane s  w tablicy 5 i
6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Cz
B – Roboty wyko czeniowe, zeszyt 6 „Monta  okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006
rok.

Tablica 5. Minimalna szeroko  szczelin mi dzy ram  o cie nicy a o cie em przy
uszczelnieniach kitami elastycznymi*
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Rodzaj kszta towników

cie e bez w garka cie e z w garkiem

ugo  elementów (m)

do 1,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5

Minimalna szeroko   szczeliny
– b (mm)

Minimalna szeroko
szczeliny – b (mm)

PVC bia e 10 15 20 25 10 10 15

PVC z warstw  PMMA (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20

PVC z warstw  PMMA 10 10 15 20 10 10 15

Aluminiowe z przek adk  termiczn  (koloru jasnego) 10 10 15 20 10 10 15

Aluminiowe z przek adk  termiczn  (koloru ciemnego) 10 15 20 25 10 10 15

Drewniane 10 10 10 10 10 10 10

* Materia  uszczelniaj cy powinien wykazywa  si  odkszta calno ci  25%.

Przy wykonywaniu uszczelnie  z kitów trwale elastycznych nale y przestrzega  zasady, e
boko  warstwy uszczelnienia t powinna odpowiada  po owie szeroko ci szczeliny b i wynosi

nie mniej ni  6 mm.
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Tablica 6. Minimalna szeroko  szczelin mi dzy ram  o cie nicy a o cie em przy
uszczelnieniach impregnowanymi ta mami rozpr nymi*

Rodzaj kszta towników

cie e bez w garka cie e z w garkiem

ugo  elementów (m)

do 1,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5

Minimalna szeroko   szczeliny
– b (mm)

Minimalna szeroko
szczeliny – b (mm)

PVC bia e 8 8 10 10 8 8 8

PVC z warstw  PMMA (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8

PVC z warstw  PMMA 8 8 8 10 8 8 8

Aluminiowe z przek adk  termiczn  (koloru jasnego) 8 8 10 10 8 8 8

Aluminiowe z przek adk  termiczn  (koloru ciemnego) 8 8 10 10 8 8 8

Drewniane 8 8 8 8 6 8 8

* G boko  uszczelnienia t nale y dopasowa  w zale no ci od jego szeroko ci b z producentem ta m
uszczelniaj cych.

Maksymalny wymiar szczeliny mi dzy o cie nic  okienn  a o cie em nie powinien
przekracza  40 mm. Przy stosowaniu pianek jednosk adnikowych wymiar ten powinien wynosi
maksymalnie 30 mm.
5.3.2.3.  Dopuszczalne odchy ki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy d ugo ci
elementu do 3,0 m powinny wynosi  do 1,5 mm/m.

Przy elementach o wi kszych wymiarach, wyst puj ce odchy ki nie mog  mie  negatywnego
wp ywu na funkcjonalno  okien lub drzwi balkonowych.

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych w o cie u
5.3.3.1.  Mocowanie powinno by  wykonane w taki sposób, aby przewidywalne obci enia
zewn trzne by y przenoszone za po rednictwem czników na konstrukcj  budynku, a
funkcjonalno  okien by a zachowana, tzn. ruch skrzyde  okiennych przy otwieraniu i zamykaniu
by  p ynny.

Zamocowania powinny by  rozmieszczone na ca ym obwodzie o cie nicy.
5.3.3.2. Do mocowania okien w cianie budynku – w zale no ci od rodzaju ciany (monolityczna,
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje si  ko ki rozporowe (dyble), kotwy i ruby/wkr ty.
Pianki poliuretanowe i tym podobne materia y izolacyjne nie s  do mocowania okien, a
wy cznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny mi dzy oknem a cian .
5.3.3.3. ruby mog  by  stosowane do mocowania o cie nic do betonu, ceg y pe nej, ceg y
silikatowej, ceg y dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nale y stosowa ruby dostosowane do
materia u o cie y.

W przypadku okien aluminiowych z kszta towników z przek adkami termicznymi ww. czniki
mocowane s  do komory wewn trznej kszta townika lub w osi zintegrowanego profilu za
po rednictwem podk adki metalowej, wykluczaj cej przenoszenie obci  na przek adki
termiczne z tworzyw sztucznych.
5.3.3.4.  Kotwy budowlane powinny by  stosowane wsz dzie tam, gdzie odst p o cie nicy jest
zbyt du y do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwi zaniach
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cian warstwowych.

5.3.4. Uszczelnienie i izolacja po czenia okna/drzwi balkonowych ze cian
Uszczelnienie powinno zabezpieczy  szczeliny mi dzy oknem a o cie em przed wnikaniem
wody opadowej od strony zewn trznej oraz pary wodnej od strony wewn trznej.

Przy wykonywaniu uszczelnienia nale y przestrzega  zalece  (wytycznych) producenta
materia ów uszczelniaj cych, dotycz cych:
– zgodno ci chemicznej stykaj cych si  ze sob  materia ów,
– oczyszczenia powierzchni przylegania,
– zagruntowania powierzchni przylegania (w zale no ci od rodzaju materia u),
– wymaga  w zakresie wilgotno ci i temperatury powietrza.

Uszczelnienie okien na obwodzie sk ada si  z trzech warstw: wewn trznej, rodkowej i
zewn trznej.
Warstwa wewn trzna  to uszczelnienie wykonane z materia u uszczelniaj cego (kitu trwale
elastycznego) lub impregnowanych ta m rozpr nych nieprzepuszczaj cych powietrza i pary
wodnej (ta my paroszczelne).

Uszczelnienie to powinno uniemo liwia  przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do
szczeliny mi dzy oknem a cian  budynku, a tym samym zapobiega  wykraplaniu si  pary
wodnej w szczelinie mi dzy oknem a o cie em (tj. w miejscach o temperaturze ni szej od
temperatury punktu rosy).

Paroszczelno  uszczelnienia po stronie wewn trznej okna powinna by  wy sza ni  po
stronie zewn trznej. Przestrzeganie tej zasady umo liwia dyfuzj  pary wodnej z po czenia na
zewn trz budynku.

Uszczelnienie powinno by  trwa e i nie mo e wchodzi  w reakcje chemiczne z otaczaj cymi je
materia ami.
Warstwa rodkowa  to izolacja termiczna wykonywana z pianki wype niaj cej (np. pianki
poliuretanowej) lub mineralnych materia ów izolacyjnych (np. we ny), które zapewniaj  izolacj
termiczn  i akustyczn  po czenia okna z o cie ami.

Szczelina mi dzy o cie nic  a o cie em powinna by  ca kowicie wype niona warstw  izolacji
termicznej.

Pianki stosowane do wype nienia po cze  (zaleca si  pianki dwusk adnikowe o
kontrolowanym spienianiu) nie mog  wchodzi  w reakcje chemiczne, ani te  wydziela  substancji
szkodliwych.

Stosowanie ich powinno by  zgodne z instrukcj  producenta. Dotyczy to przede wszystkim
temperatury otoczenia, przy której mog  by  u yte oraz czysto ci wype nianej szczeliny.

Podczas wtryskiwania pianki nale y zwraca  uwag  na dok adne wype nienie szczeliny, a
jednocze nie nie wolno doprowadzi  do odkszta cenia (deformacji) ramy o cie nicy.
Warstwa zewn trzna  to uszczelnienie wykonane z impregnowanych ta m rozpr nych
paroprzepuszczalnych.

Uszczelnienie zewn trzne powinno by  paroprzepuszczalne, a jednocze nie wykonane w taki
sposób, aby nie by o mo liwo ci przenikania wody opadowej do wn trza szczeliny mi dzy oknem
a cian .

Uszczelnienie powinno by  trwa e i nie mo e wchodzi  w reakcje chemiczne z otaczaj cymi je
materia ami.
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5.4. Ogólne zasady osadzania parapetów okiennych i obróbek progów drzwi balkonowych
5.4.1. Parapety zewn trzne
Parapet zewn trzny powinien by  osadzony zgodnie z rozwi zaniem przewidzianym w
dokumentacji projektowej tak, by spe nione by y nast puj ce wymagania:
– osadzanie parapetu nale y rozpocz  po zako czeniu monta u i uszczelnieniu na obwodzie

okna,
– parapet powinien wystawa  poza p aszczyzn ciany oko o 3-4 cm lecz nie mniej ni  2 cm,
– mocowanie do o cie nicy powinno by  dostatecznie mocne,
– miejsca po czenia parapetu z o cie nic  powinny by  szczelne lub uszczelnione ta mami

rozpr nymi i silikonem,
– po czenia boczne parapetu z o cie ami oraz w naro u (okno – mur – parapet) powinny

zapewnia  ci  uszczelnienia (przyk ady uszczelnienia parapetu zewn trznego na styku
z o cie em przedstawione s  w pkt. 4.4.1. Warunków technicznych wykonania i odbioru
robót budowlanych. Cz  B – Roboty wyko czeniowe, zeszyt 6 „Monta  okien i drzwi
balkonowych”, wydanie ITB – 2006 r.),

– przy oknach z kszta towników aluminiowych lub z PVC ko nierz parapetu powinien by
wprowadzony pod profil progowy o cie nicy (wywini cie ko nierza na profil ramy

cie nicowej bez dodatkowego uszczelnienia ta mami rozpr nymi i silikonem nie
zapewnia szczelno ci po czenia),

– przy oknach drewnianych ko nierz parapetu powinien by  wprowadzony w miejsce tzw.
wydry w ramiaku progowym,

– osadzenie parapetu z kamienia lub elementów ceramicznych powinno by  poprzedzone
eniem na styku o cie nicy i o cie a izolacji przeciwwilgociowej wywini tej na

kszta townik progu o cie nicy, tak jak w obróbkach drzwi balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszej
specyfikacji technicznej).

Przy monta u parapetów z blachy nale y zwróci  uwag  na:
– zmian  ich wymiarów pod wp ywem temperatury (styki dylatacyjne powinny by

rozmieszczone co 250 cm),
– podparcie i zabezpieczenie parapetów przed podrywaniem do góry przez wiatr,
– wyt umienie odg osów padaj cego deszczu (stosowanie ta m wyg uszaj cych),
– po czenia ko cowe parapetów z o cie ami nale y dobiera  w zale no ci od konkretnego

rozwi zania elewacji.

5.4.2. Parapety wewn trzne
Osadzanie parapetu wewn trznego nale y rozpocz  po zako czeniu monta u i uszczelnieniu
na obwodzie okna.

Parapety wewn trzne powinny by  osadzone w dolnej cz ci o cie a, zgodnie z
rozwi zaniami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. P aszczyzna styku parapetu z
wr bem o cie nicy powinna by  tak uszczelniona, aby nie dopu ci  do penetracji wody i pary
wodnej w przestrzeni pod progiem o cie nicy.

5.4.3. Obróbki progów drzwi balkonowych
Progi balkonowe ze wzgl du na du e zagro enie wod  nale  do miejsc krytycznych,

trudnych do uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna wi c zawiera  szczegó owe
rozwi zania sposobów obrobienia tych miejsc.

Obróbki progów balkonowych nale y wykonywa  zgodnie z dokumentacj  projektow .
Przy uszczelnianiu progów nale y zachowywa  ró nic  poziomów mi dzy górn  kraw dzi

izolacji przeciwwilgociowej p yty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wyko czenia
powierzchni balkonu. Ró nica poziomów wyko czenia p yty balkonu i górnej kraw dzi izolacji
przeciwwilgociowej z materia ów rolowych, wywini tej na kszta townik progu, powinna wynosi  15
cm.

Odst pstwo od powy szego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w
dokumentacji przewidziano rozwi zania systemowe obróbek progów (ta my uszczelniaj ce,
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kszta tki wtopione w mas  hydroizolacyjn ) b  w p ycie balkonu lub tarasu zaprojektowano
odprowadzenie wody w pasie bezpo rednio przylegaj cym do progu drzwi balkonowych.

5.5. czenie okien w zestawy
Okna lub okna i drzwi balkonowe mo na czy  w zestawy:
– poziome,
– pionowe.

Po czenia okien i/lub drzwi balkonowych w zestawach musz  zapewnia  szczelno  na
przenikanie wody opadowej i powietrza oraz w ciw  wspó prac czonych elementów.
5.5.1. Zestawy poziome
Po czenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych drewnianych mog  by
wykonywane na „obce pióro”, osadzone we wn kach stojaków o cie nic na ca ej ich wysoko ci,
uszczelnione kitem silikonowym i skr cone za pomoc  wkr tów o rozstawie nie wi kszym ni  80
cm. O cie nice okien i drzwi balkonowych drewnianych mog  by  równie czone przy
zastosowaniu poszerzaj cego elementu po redniego lub s upka.

Po czenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z kszta towników
aluminiowych b  z tworzyw sztucznych nale y wykonywa  zgodnie z dokumentacj
projektow  i zaleceniami producenta systemu.
5.5.2. Zestawy pionowe

czenie okien w zestawy pionowe nale y wykonywa  zgodnie z dokumentacj  projektow   i
zaleceniami producenta systemu.

Po czenia takie na ogó  wymagaj  zamocowania dodatkowego poziomego elementu mi dzy
cie nicami stykaj cych si  okien.

6. KONTROLA JAKO CI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ci robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst pieniem do monta u okien i drzwi balkonowych 
Przed przyst pieniem do monta u okien i drzwi balkonowych nale y oceni  stan cian i
przygotowania o cie y do robót monta owych oraz wykona  badania wyrobów i materia ów
wykorzystywanych w tych robotach.
6.2.1. Odbiór robót poprzedzaj cych wykonanie monta u okien i drzwi balkonowych
Przed przyst pieniem do monta u okien nale y sprawdzi :
– prawid owo  wykonania cian, zgodnie z odpowiedni  szczegó ow  specyfikacj

techniczn ,
– rodzaj o cie y (z w garkiem czy bez w garka) oraz ich prawid owo  wykonania i stan

wyko czenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegó owymi
specyfikacjami technicznymi),

– zgodno  wymiarów otworów z wymiarami projektowanymi,
– mo liwo  zabezpieczenia prawid owego luzu na obwodzie pomi dzy o cie em a

cie nic .
Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w odpowiednich

szczegó owych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w
dzienniku budowy a tak e w formie protoko u kontroli podpisanego przez przedstawicieli
inwestora (zamawiaj cego) oraz wykonawcy.
6.2.2. Badania materia ów i wyrobów
Przed rozpocz ciem monta u okien i drzwi balkonowych nale y sprawdzi :
– zgodno  okien i drzwi balkonowych oraz obróbek z aprobat  techniczn  lub indywidualn

dokumentacj  techniczn  w zakresie rozwi za  materia owo-konstrukcyjnych i jako ci
wykonania,

– zgodno  okien i drzwi balkonowych oraz obróbek z dokumentacj  projektow  i niniejsz
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specyfikacj  techniczn ,
– w protokole przyj cia materia ów na budow : czy dostawca dostarczy  dokumenty

wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania
wyrobów u ywanych w robotach monta owych,

– stan opakowa  (oryginalno , szczelno ) oraz sposób przechowywania wyrobów i terminy
przydatno ci materia ów uszczelniaj cych.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegaj  na sprawdzeniu zgodno ci wykonywania robót monta owych z
dokumentacj  projektow , wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub
instrukcjami producentów. Badania te w szczególno ci powinny polega  na sprawdzeniu
prawid owo ci wykonania:
– podparcia progu o cie nicy,
– zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na ca ym obwodzie o cie nicy

(zachowania odst pów mi dzy cznikami mechanicznymi),
– izolacji termicznej szczeliny mi dzy oknem a o cie em, ze szczególnym zwróceniem uwagi

na wykonanie izolacji pod progiem o cie nicy,
– uszczelnienia zewn trznego i wewn trznego szczeliny mi dzy oknem a o cie em, ze

szczególnym uwzgl dnieniem rodzaju zastosowanych materia ów uszczelniaj cych i
przestrzegania zalece  technologicznych,

– obróbek progu drzwi balkonowych,
– osadzenia parapetu zewn trznego i wewn trznego.

Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej
specyfikacji, odnotowane w formie protoko u kontroli, wpisane do dziennika budowy i
akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza si  celem oceny czy spe nione zosta y wszystkie
wymagania dotycz ce monta u okien i/lub drzwi balkonowych, w szczególno ci w zakresie:
– zgodno ci z dokumentacj  projektow , specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jako ci zastosowanych materia ów i wyrobów,
– prawid owo ci oceny robót poprzedzaj cych wykonanie monta u,
– jako ci robót monta owych.

Przy badaniach w czasie odbioru robót nale y wykorzystywa  wyniki bada  dokonanych
przed przyst pieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy
dotycz ce wykonanych robót.

Badania sprawdzaj ce jako  wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wed ug pkt. 5.4.
Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Cz  B – Roboty
wyko czeniowe, zeszyt 6 „Monta  okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok:
a) sprawdzenie zgodno ci z dokumentacj  – powinno by  przeprowadzone przez porównanie

wykonanych robót z dokumentacj  projektow  i specyfikacj  techniczn  wraz ze zmianami
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodno ci dokonuje si  na
podstawie ogl dzin zewn trznych oraz pomiarów d ugo ci i wysoko ci,

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu – odchylenie od pionu i poziomu przy d ugo ci
elementu do 3 m nie powinno przekracza  1,5 mm/m,

c) sprawdzenie ró nicy d ugo ci przek tnych o cie nicy i skrzyde  – ró nica d ugo ci
przek tnych nie powinna by  wi ksza od 2 mm przy d ugo ci elementów do 2 m i 3 mm przy

ugo ci powy ej 2 m,
d) sprawdzenie prawid owo ci otwierania oraz zamykania  – otwieranie oraz zamykanie

skrzyde  powinno odbywa  si  p ynnie i bez zahamowa , skrzyd o nie powinno pod w asnym
ci arem samoczynnie zamyka  si  lub otwiera ,

e) sprawdzenie szczelno ci  – zamkni te skrzyd o powinno przylega  równomiernie do
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cie nicy zapewniaj c szczelno  mi dzy tymi elementami,
f) sprawdzenie prawid owo ci regulacji oku .

Wyniki bada  powinny by  porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiaj cego) oraz
wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ CE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegó owe zasady obmiaru robót monta owych okien i drzwi balkonowych
Powierzchni  okien i drzwi balkonowych oblicza si  w metrach kwadratowych:

w wietle o cie nic, a w przypadku braku o cie nic w wietle zakrywanych otworów.
lub

w wietle zakrywanych otworów.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,

pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj cych i ulegaj cych zakryciu
Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi balkonowych elementami ulegaj cymi zakryciu s
mocowanie o cie nicy na ca ym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewn trzne,
wewn trzne) szczeliny mi dzy oknem a o cie em. Odbiór tych prac musi by  dokonany w trakcie
monta u okien i drzwi balkonowych.

W trakcie odbioru nale y przeprowadzi  badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej
specyfikacji, a wyniki tych bada  porówna  z wymaganiami okre lonymi w pkt. 5.3. i 5.5.
niniejszej specyfikacji.

Je eli wszystkie pomiary i badania da y wynik pozytywny mo na uzna  zamocowanie,
uszczelnienie i izolacj  okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawid owo, tj. zgodnie z
dokumentacj  projektow  oraz specyfikacj  techniczn  (szczegó ow ) i zezwoli  na
przyst pienie do dalszych prac (obsadzenie parapetów zewn trznych i wewn trznych,
otynkowanie o cie y, monta  listew maskuj cych).

Je eli chocia  jeden wynik badania jest negatywny prace ulegaj ce zakryciu nie powinny by
odebrane. W takim przypadku nale y ustali  zakres prac i rodzaje materia ów koniecznych do
usuni cia nieprawid owo ci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nale y ponownie
przeprowadzi  badania.

Wszystkie ustalenia zwi zane z dokonanym odbiorem robót ulegaj cych zakryciu nale y
zapisa  w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ciowy
Odbiór cz ciowy polega na ocenie ilo ci i jako ci wykonanej cz ci robót. Odbioru cz ciowego
robót dokonuje si  dla zakresu okre lonego w dokumentach umownych, wed ug zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót.

Celem odbioru cz ciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych
robotach i ich usuni cie przed odbiorem ko cowym.

Odbiór cz ciowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecno ci kierownika
budowy.

Protokó  odbioru cz ciowego jest podstaw  do dokonania cz ciowego rozliczenia robót (
je eli umowa tak  form  przewiduje).

8.4. Odbiór ostateczny (ko cowy)
Odbiór ko cowy stanowi ostateczn  ocen  rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
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zakresu (ilo ci), jako ci i zgodno ci z dokumentacj  projektow .
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powo ana przez zamawiaj cego, na podstawie

przed onych dokumentów, wyników bada  oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powo ywania komisji oraz czas jej dzia ania powinna okre la  umowa.
Wykonawca robót obowi zany jest przed  komisji nast puj ce dokumenty:
– dokumentacj  projektow  z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
– szczegó owe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania

robót,
– dziennik budowy i ksi ki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robót,
– dokumenty wiadcz ce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania u ytych

materia ów i wyrobów budowlanych,
– protoko y odbioru robót ulegaj cych zakryciu,
– protoko y odbiorów cz ciowych,
– karty techniczne lub instrukcje producentów odnosz ce si  do zastosowanych materia ów,
– wyniki ewentualnych bada  laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze

stron umowy.
W toku odbioru komisja obowi zana jest zapozna  si  przed onymi dokumentami,

przeprowadzi  badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porówna  je z
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej
oraz dokona  oceny wizualnej.

Monta  okien i/lub drzwi balkonowych powinien by  odebrany, je eli wszystkie wyniki bada
 pozytywne, a dostarczone przez wykonawc  dokumenty s  kompletne i prawid owe pod

wzgl dem merytorycznym.
Je eli chocia by jeden wynik bada  by  negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny

by  przyj te. W takim przypadku nale y przyj  jedno z nast puj cych rozwi za :
– je eli to mo liwe nale y ustali  zakres prac koryguj cych (np. wskaza  na konieczno

regulacji oku ), usun  niezgodno ci robót monta owych z wymaganiami okre lonymi w
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawi  okna
i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru,

– je eli odchylenia od wymaga  nie zagra aj  bezpiecze stwu u ytkownika, funkcjonalno ci i
trwa ci okien i drzwi balkonowych zamawiaj cy mo e wyrazi  zgod  na dokonanie odbioru
ko cowego z jednoczesnym obni eniem warto ci wynagrodzenia w stosunku do ustale
umownych,

– w przypadku, gdy nie s  mo liwe podane wy ej rozwi zania wykonawca zobowi zany jest do
demonta u wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich
ponownie i powtórnego zg oszenia do odbioru.
W przypadku niekompletno ci dokumentów odbiór mo e by  dokonany po ich uzupe nieniu.
Z czynno ci odbioru sporz dza si  protokó  podpisany przez przedstawicieli zamawiaj cego i

wykonawcy. Protokó  powinien zawiera :
ustalenia podj te w trakcie prac komisji,
ocen  wyników bada ,
wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni cia,
stwierdzenie zgodno ci lub niezgodno ci wykonania monta u okien i/lub drzwi balkonowych

z zamówieniem.
Protokó  odbioru ko cowego jest podstaw  do dokonania rozliczenia ko cowego pomi dzy

zamawiaj cym a wykonawc .

8.5. Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji
Celem odbioru po okresie r kojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych po

ytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robót
poprawkowych, zwi zanych z usuwaniem zg oszonych wad.

Odbiór po up ywie okresu r kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej
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oraz sprawdzenia prawid owo ci otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi balkonowych, z
uwzgl dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (ko cowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstaw  do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potr ce  wynikaj cych z obni onej jako ci robót.

Przed up ywem okresu gwarancyjnego zamawiaj cy powinien zg osi  wykonawcy wszystkie
zauwa one wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH  I PRAC
TOWARZYSZ CYCH

9.1. Ogólne ustalenia dotycz ce podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7,  pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i p atno ci
Rozliczenie monta u okien i/lub drzwi balkonowych mo e by  dokonane jednorazowo po
wykonaniu pe nego zakresu robót i ich ko cowym odbiorze lub etapami okre lonymi w umowie,
po dokonaniu odbiorów cz ciowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomi dzy zamawiaj cym a wykonawc  nast puje po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu monta u okien i/lub drzwi
balkonowych

Podstaw  rozliczania monta u okien i/lub drzwi balkonowych stanowi ustalona w umowie
kwota rycza towa za okre lony zakres robót obejmuj cy monta u okien i/lub drzwi
balkonowych.
Kwota rycza towa obejmuj ca monta  okien i/lub drzwi balkonowych uwzgl dnia koszty
wykonania nast puj cych robót monta owych oraz prac z nimi zwi zanych takich jak:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materia ów, narz dzi i sprz tu,
– obs ug  sprz tu,
– ustawienie i przestawienie drabin lub monta , demonta  i prac  rusztowa  niezb dnych do

wykonania robót, niezale nie od wysoko ci prowadzenia prac,
– zabezpieczenie elementów wymagaj cych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i

uszkodzeniem,
– ocen  i przygotowanie o cie y, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i

szczegó owej specyfikacji technicznej,
– obsadzenie o cie nic wraz z ich uszczelnieniem wewn trznym, zewn trznym oraz

wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej po czenia z o cie em,
– obsadzenie parapetów zewn trznych i wewn trznych,
– obrobienie progów drzwi balkonowych,
– regulacja skrzyde  i oku ,
– obicie wier wa kami lub listwami maskuj cymi b  innymi materia ami wyko czeniowymi,
– usuni cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodze  powsta ych w czasie wykonywania robót,
– oczyszczenie miejsca pracy z materia ów zabezpieczaj cych,
– usuni cie pozosta ci, resztek i odpadów materia ów w sposób podany w szczegó owej

specyfikacji technicznej (opisa  sposób usuni cia pozosta ci i odpadów),
– likwidacj  stanowiska roboczego,
– koszty po rednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1.Normy

316



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja zosta a sporz dzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec
24

PN-EN 107:2002 (U)
Metody bada  okien – Badania mechaniczne.
PN-EN 410:2001
Szk o w budownictwie – Okre lenie wietlnych i s onecznych w ciwo ci oszklenia.
PN-EN 410:2001/Ap1:2003
jw.
PN-EN 410:2001/Ap2:2003
jw.
PN-EN ISO 717-1:1999
Akustyka – Ocena izolacyjno ci akustycznej w budynkach i izolacyjno ci akustycznej elementów
budowlanych – Izolacyjno  od d wi ków powietrznych.
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U)
jw.
PN-EN 1026:2001
Okna i drzwi – Przepuszczalno  powietrza – Metoda badania.
PN-EN 1027:2001
Okna i drzwi – Wodoszczelno  – Metoda badania.
PN-ENV 1187:2004
Metody bada  oddzia ywania ognia zewn trznego na dachy.
PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U)
jw.
PN-EN 1191:2002
Okna i drzwi – Odporno  na wielokrotne otwieranie i zamykanie – Metoda badania.
PN-EN 1522:2000
Okna, drzwi, aluzje i zas ony – Kuloodporno  – Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 1523:2000
Okna, drzwi, aluzje i zas ony – Kuloodporno  – Metody bada .
PN-ENV 1627:2006 (U)
Okna, drzwi, aluzje – Odporno  na w amanie – Wymagania i klasyfikacja.
PN-ENV 1628:2006 (U)
Okna, drzwi, aluzje – Odporno  na w amanie – Metoda badania dla okre lenia odporno ci na
obci enie statyczne.
PN-ENV 1629:2006 (U)
Okna, drzwi, aluzje – Odporno  na w amanie – Metoda badania dla okre lenia odporno ci na
obci enie dynamiczne.
PN-ENV 1630:2006 (U)
Okna, drzwi, aluzje – Odporno  na w amanie – Metoda badania dla okre lenia odporno ci na
próby w amania r cznego.
PN-EN ISO 10077-1:2007
Cieplne w ciwo ci u ytkowe okien, drzwi i aluzji – Obliczanie wspó czynnika przenikania
ciep a – Cz  1: Postanowienia ogólne.
PN-EN ISO 10077-2:2005
Cieplne w ciwo ci u ytkowe okien, drzwi i aluzji – Obliczanie wspó czynnika przenikania
ciep a – Cz  2: Metoda komputerowa dla ram.
PN-EN 12207:2001
Okna i drzwi – Przepuszczalno  powietrza – Klasyfikacja.
PN-EN 12208:2001
Okna i drzwi – Wodoszczelno  – Klasyfikacja.
PN-EN 12210:2001
Okna i drzwi – Odporno  na obci enie wiatrem – Klasyfikacja.
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PN-EN 12210:2001/AC:2006
jw.
PN-EN 12211:2001
Okna i drzwi – Odporno  na obci enie wiatrem – Metoda badania.
PN-EN 12400:2004
Okna i drzwi – Trwa  mechaniczna – Wymagania i klasyfikacja.
PN-EN 12365-1:2006
Okucia budowlane – Uszczelki i ta my uszczelniaj ce do drzwi, okien, aluzji i cian os onowych
– Cz  1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja.
PN-EN 12365-2:2006
Okucia budowlane – Uszczelki i ta my uszczelniaj ce do drzwi, okien, aluzji i cian os onowych
– Cz  2: Metoda badania liniowej si y ciskaj cej.
PN-EN 12365-3:2006
Okucia budowlane – Uszczelki i ta my uszczelniaj ce do drzwi, okien, aluzji i cian os onowych
– Cz  3: Metoda badania powrotu poodkszta ceniowego.
PN-EN 12365-4:2006
Okucia budowlane – Uszczelki i ta my uszczelniaj ce do drzwi, okien, aluzji i cian os onowych
– Cz  4: Metoda badania powrotu poodkszta ceniowego po przyspieszonym starzeniu.
PN-EN ISO 12567-1:2004
Cieplne w ciwo ci u ytkowe okien i drzwi – Okre lanie wspó czynnika przenikania ciep a
metod  skrzynki grzejnej – Cz  1: Kompletne okna i drzwi.
PN-EN ISO 12567-2:2006
Cieplne w ciwo ci u ytkowe okien i drzwi – Okre lanie wspó czynnika przenikania ciep a
metod  skrzynki grzejnej – Cz  2: Okna dachowe i inne okna wystaj ce z p aszczyzny.
PN-EN 13049:2004
Okna – Uderzenie cia em mi kkim i ci kim – Metoda badania, wymagania dotycz ce
bezpiecze stwa i klasyfikacja.
PN-EN 13115:2002
Okna – Klasyfikacja w ciwo ci mechanicznych – Obci enia pionowe, zwichrowanie i si y
operacyjne.
PN-EN 13123-1:2002 (U)
Okna, drzwi i aluzje – Odporno  na wybuch – Wymagania i klasyfikacja – Cz  1: Rura
uderzeniowa.
PN-EN 13123-2:2004 (U)
Okna, drzwi i aluzje – Odporno  na wybuch – Wymagania i klasyfikacja – Cz  2: Próba
poligonowa.
PN-EN 13124-1:2002 (U)
Okna, drzwi i aluzje – Odporno  na wybuch – Metoda badania – Cz  1: Rura uderzeniowa.
PN-EN 13124-2:2004 (U)
Okna, drzwi i aluzje – Odporno  na wybuch – Metoda badania – Cz  2: Próba poligonowa.
PN-EN 13141-1:2006
Wentylacja budynków – Badanie w ciwo ci elementów/wyrobów do wentylacji mieszka  –
Cz  1: Urz dzenia do przep ywu powietrza, montowane w przegrodach zewn trznych i
wewn trznych.
PN-EN 13363-1:2007 (U)
Urz dzenia ochrony przeciws onecznej po czone z oszkleniem – Obliczanie wspó czynnika
przenikania promieniowania s onecznego i wiat a – Cz  1: Metoda uproszczona.
PN-EN 13363-2:2006
Urz dzenia ochrony przeciws onecznej powi zane z oszkleniem – Obliczanie wspó czynnika
przenikania ca kowitej energii promieniowania s onecznego i wiat a – Cz  2: Szczegó owa
metoda obliczania.
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PN-ENV 13420:2006 (U)
Okna – Zachowanie si  pomi dzy dwoma ró nymi klimatami – Metoda badania.
PN-EN 13501-1:2007 (U)
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Cz  1: Klasyfikacja na
podstawie bada  reakcji na ogie .
PN-EN 13501-5:2006
Klasyfikacja ogniowa wyrobów budowlanych i elementów budynków – Cz  5: Klasyfikacja na
podstawie wyników bada  oddzia ywania ognia zewn trznego na dachy.
PN-EN 13501-5:2006/AC:2007
jw.
PN-EN 14608:2006
Okna – Oznaczanie odporno ci na obci enia w p aszczy nie skrzyd a.
PN-EN 14609:2006
Okna – Oznaczanie odporno ci na skr canie statyczne.
PN-EN 14351-1:2006
Okna i drzwi – Norma wyrobu, w ciwo ci eksploatacyjne – Cz  1: Okna i drzwi zewn trzne
bez w ciwo ci dotycz cych odporno ci ogniowej i/lub dymoszczelno ci.
PN-EN 20140-3:1999
Akustyka – Pomiar izolacyjno ci akustycznej w budynkach i izolacyjno ci akustycznej elementów
budowlanych – Pomiary laboratoryjne izolacyjno ci od d wi ków powietrznych elementów
budowlanych.
PN-EN 20140-3:1999/A1:2007
jw.
PN-77/B-02011
Obci enia w obliczeniach statycznych – Obci enie wiatrem.
PN-B-02151-3:1999
Akustyka budowlana – Ochrona przed ha asem pomieszcze  w budynkach – Izolacyjno
akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjno  akustyczna elementów budowlanych –
Wymagania.
PN-B-05000:1996
Okna i drzwi – Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-10201:1998
Stolarka budowlana – Drzwi drewniane listwowe wewn trzne.
PN-B-10222:1998
Stolarka budowlana – Okna drewniane krosnowe do piwnic i poddaszy.
PN-B-91000:1996
Stolarka budowlana – Okna i drzwi – Terminologia.
PN-75/B-94000
Okucia budowlane – Podzia .

10.2.Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,  poz.

881).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodno ci (tekst jednolity Dz. U.  z 2004 

r. Nr 204, poz. 2087 z pó n. zmianami).
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U.  z 2001 

r. Nr 11, poz. 84 z pó n. zmianami).

10.3. Rozporz dzenia
– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegó owego

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

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegó owego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
monta u i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz og oszenia zawieraj cego dane dotycz ce
bezpiecze stwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pó niejszymi
zmianami).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów
deklarowania zgodno ci wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pó n. zmianami).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów oceny
zgodno ci, wymaga , jakie powinny spe nia  notyfikowane jednostki uczestnicz ce w ocenie
zgodno ci, oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. z
2004 r. Nr 195, poz. 2011).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotycz cej bezpiecze stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecze stwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

– Rozporz dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiada  budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75,
poz. 690 z pó n. zmianami).

– Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki.
– Rozporz dzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrze nia 2003 r. w sprawie oznakowania

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

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

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

wyko czeniowe, Zeszyt 6 „Monta  okien i drzwi balkonowych”, wydanie ITB – 2006 rok.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, cz  4, wydanie Arkady

– 1990 rok.
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