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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: Budynek Urzędu Gminy 

LOKALIZACJA:   99-350 Nowe Ostrowy 80 dz. nr 31/2 obr. 10 
                                  

INWESTOR:   Urząd Gminy Nowe Ostrowy  
                         99-350 Nowe Ostrowy 80 

 
                         
CZĘŚĆ OGÓLNA. 

a. Przedmiot i zakres robót budowlanych. 

Planuje się budowę całego budynku: 

- budynek niepodpiwniczony, fundamenty istniejące do 

uzupełnienia; 

- wykonanie podjazdów dla osób niepełnosprawnych, schodów 

zewnętrznych i wewnętrznych; 

- ściany murowane jednowarstwowe; 

- stropy gęstożebrowe; 

- stolarka okienna z PCW, drzwi płycinowe; 

- ścianki działowe murowane; 

- posadzki terakota i dywanowe; 

- tynki wewnętrzne i zewnętrzne cementowo-wapienne w 

korytarzach podwieszane sufity, poddasze płyty FGK; 

- okładziny z płytek w sanitariatach; 

- konstrukcja dachu drewniana, krycie blachą; 

- izolacje przeciwwilgociowe poziome; 

- izolacje termiczne poziome pod posadzką i w płaszczyźnie 

dachu. 
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b. Prace powinny być tak zorganizowane aby: 

- nie zakłócały organizacji sąsiednich budynków; 

- nie utrudniać osobom trzecim; 

- przestrzegać wymogi ochrony środowiska; 

- zachować warunki BHP; 

- stworzyć zaplecze budowy; 

- nie ograniczać ruchu przy wjeździe; 

- nie uszkodzić istniejących ogrodzeń i nawierzchni. 

 

 

  

 

 

 

Wykonał: 

 

 

 

 

 

 

Kutno, październik 2012r. 
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1. WSTE.P 

1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s a wymagania ogolne dotyczace 
wy-konania i odbioru robot w obiektach budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawe opracowania szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1. 
1. 

Projektant sporzadzajacy dokumentacje projektowa i odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne 
wykonania i odbioru robot budowlanych moze wprowadzac do niniejszej standardowej specyfikacji zmiany, 
uzupetnienia lub uscislenia, odpowiednie dla przewidzianych projektem zadania, obiektu i robot, 
uwzgledniajace wymagania Zamawiajacego oraz konkretne warunki realizacji zadania, obiektu i robot, ktore 
sa niezbedne do okreslania ich standardu i jakosci. 

Odstepstwa od wymagah podanych w niniejszej specyfikacji moga miec miejsce tylko w przypadkach 
matych prostych robot i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze 
podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia 
i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 

Zaleca sie wykorzystanie niniejszej ST przy zlecaniu robot budowlanych realizowanych ze srodkow 
pozabudzetowych (nie objetych ustawa Prawo zamowieh publicznych). 

1.3. Zakres robot objetych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogolne, wspolne dla robot budowlanych 
objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegotowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 

1.4. Okreslenia podstawowe 
Ilekroc w ST jest mowa o: 

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec: 

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi, 

b) budowle stanowiaca catosc techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzadzeniami, 

c) obiekt matej architektury; 

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumiec taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwiazany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 

1.4.3. budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumiec budynek wolno stojacy albo 
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzacy zaspokajaniu potrzeb 
mieszkaniowych, stanowiacy konstrukcyjnie samodzielna catosc, w ktorym dopuszcza sie 
wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu 
uzytkowego o powierzchni catkowitej nieprzekraczajacej 30% powierzchni catkowitej budynku. 

1.4.4. budowli - nalezy przez to rozumiec kazdy obiekt budowlany nie bedacy budynkiem lub obiektem 
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, 
wolno stojace maszty antenowe, wolno stojace trwale zwiazane z gruntem urzadzenia reklamowe, 
budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojace 
instalacje przemystowe lub urzadzenia techniczne, oczyszczalnie sciekow, sktadowiska odpadow, 
stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci 
uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a takze czesci budowlane urzadzeh 
technicznych (kottow, piecow przemystowych i innych urzadzeh) oraz fundamenty pod maszyny i 
urzadzenia, jako odrebne pod wzgledem technicznym czesci przedmiotow sktadajacych sie na 
catosc uzytkowa. 

1.4.5. obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumiec niewielkie obiekty, a w szczegolnosci: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury, 

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 

c) uzytkowe stuzace rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, 
drabinki, smietniki. 

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej 
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1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do 
przeniesienia w inne miejsce lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potaczony trwale z 
gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia 
namiotowe i powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 

1.4.7. budowie - nalezy przez to rozumiec wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a 
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego. 

1.4.8. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumiec budowe, a takze prace polegajace na 
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiorce obiektu budowlanego. 

1.4.9. remoncie - nalezy przez to rozumiec wykonywanie w istniejacym obiekcie budowlanym robot 
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiacych biezacej 
konserwacji. 

1.4.10. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumiec urzadzenia techniczne zwiazane z obiektem 
budowlanym zapewniajace mozliwosc uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak 
przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub gromadzeniu sciekow, a takze 
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki. 

1.4.11. terenie budowy - nalezy przez to rozumiec przestrzeh, w ktorej prowadzone s a roboty budowlane 
wraz z przestrzenia zajmowana przez urzadzenia zaplecza budowy. 

1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut 
prawny wynikajacy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiazaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania robot 
budowlanych. 

1.4.13. pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumiec decyzje administracyjna zezwalajaca na 
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu 
budowlanego. 

1.4.14. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumiec pozwolenie na budowe wraz z zataczonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i kohcowych, w miare 
potrzeby, rysunki i opisy stuzace realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiarow, a w 
przypadku realizacji obiektow metoda montazu - takze dziennik montazu. 

1.4.15. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumiec dokumentacje budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

1.4.16. terenie zamknietym - nalezy przez to rozumiec teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronnosci lub bezpieczehstwa pahstwa, bedacy w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz 
Ministrowi Spraw Zagranicznych, 

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedacy w dyspozycji zaktadu gorniczego. 

1.4.17. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumiec pozytywna ocene techniczna wyrobu, 
stwierdzajaca jego przydatnosc do stosowania w budownictwie. 

1.4.18. wtasciwym organie - nalezy przez to rozumiec organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w 
rozdziale 8. 

1.4.19. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumiec wyrob w rozumieniu przepisow o ocenie 
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako 
zestaw wyborow do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowiacym integralna catosc 
u zytkowa. 

1.4.20. organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumiec organy okreslone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow budownictwa oraz urbanistow 
(Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm.). 

1.4.21. obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumiec teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisow odrebnych, wprowadzajacych zwiazane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

1.4.22. optacie - nalezy przez to rozumiec kwote naleznosci wnoszona przez zobowiazanego za okreslone 
ustawa obowiazkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ. 

1.4.23. drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumiec droge specjalnie przygotowana, 
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przeznaczona do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, 
przewidziana do usuniecia po ich zakohczeniu. 

1.4.24. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumiec dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z 
obowiazujacymi przepisami, stanowiacy urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz 
zdarzeh i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot. 

1.4.25. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona do kierowania 
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa 
odpowiedzialnosc za prowadzona budowe. 

1.4.26. rejestrze obmiarow - nalezy przez to rozumiec - akceptowana przez Inspektora nadzoru ksiazke z 
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot 
w formie wyliczeh, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow 
podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

1.4.27. laboratorium - nalezy przez to rozumiec laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, 
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do 
przeprowadzania niezbednych badah i prob zwiazanych z ocena jakosci stosowanych wyrobow 
budowlanych oraz rodzajow prowadzonych robot. 

1.4.28. materiatach - nalezy przez to rozumiec wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez 
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

1.4.29. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumiec zgodnosc wykonanych robot dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami 
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych. 

1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub 
innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.31. projektancie - nalezy przez to rozumiec uprawniona osobe prawna lub fizyczna bedaca autorem 
dokumentacji projektowej. 

1.4.32. rekultywacji - nalezy przez to rozumiec roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robot budowlanych. 

1.4.33. czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumiec czesc obiektu budowlanego zdolna 
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania 
do eksploatacji. 

1.4.34. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumiec ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych. 

1.4.35. grupach, klasach, kategoriach robot - nalezy przez to rozumiec grupy, klasy, kategorie okreslone w 
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspolnego Stownika Zamowieh 
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn. zm.). 

1.4.36. inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i 
praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze 
udziat w sprawdzianach i odbiorach robot zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji 
oraz urzadzeh technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu. 

1.4.37. instrukcji technicznej obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzeh 
technicznych i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnosc lub wspotzaleznosc czynnosci obstugi, 
przegladow i zabiegow konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. 
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej 
obiektu budowlanego. 

1.4.38. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczehstwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetniac roboty budowlane. 

1.4.39. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie 
(EN)" lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogolnymi zasadami dziatania tych 
organizacji. 

1.4.40. przedmiarze robot - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci 
technologicznej ich wykonania, ze szczegotowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych 
szczegotowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
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robot budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot 
podstawowych. 

1.4.41. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktore po wykonaniu s a mozliwe do odebrania pod 
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopieh scalenia robot. 

1.4.42. Wspolnym Stowniku Zamowieh - jest systemem klasyfikacji produktow, ustug i robot budowlanych, 
stworzonych na potrzeby zamowieh publicznych. Sktada sie ze stownika gtownego oraz stownika 
uzupetniajacego. Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodow C P V do okreslania przedmiotu zamowienia przez 
zamawiajacych z owczesnych Pahstw Cztonkowskich UE stato sie obowiazkowe z dniem 20 
grudnia 2003 r. 

Polskie Prawo zamowieh publicznych przewidziato obowiazek stosowania klasyfikacji C P V 
poczawszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 

1.4.43. Zarzadzajacym realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, 
upowazniona do nadzorowania realizacji robot i administrowania umowa w zakresie okreslonym w 
udzielonym petnomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony w 
przepisach). 

1.5. Ogolne wymagania dotycza.ce robot 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za ich zgodnosc z dokumentacja 
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i wspotrzedne 
punktow gtownych obiektu oraz reperow, przekaze dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji 
projektowej i dwa komplety SST. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnosc za ochrone przekazanych mu punktow pomiarowych do 
chwili odbioru kohcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 
utrwali na wtasny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierac opis, czesc graficzna, obliczenia i dokumenty, zgodne z 
wykazem podanym w szczegotowych warunkach umowy, uwzgledniajacym podziat na dokumentacje 
projektowa: 

- dostarczona przez Zamawiajacego, 

- sporzadzona przez Wykonawce. 

1.5.3. Zgodnosc robot z dokumentacja projektowa i SST 
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z nich sa 
obowiazujace dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. 

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowiazuje kolejnosc ich 
waznosci wymieniona w „Ogolnych warunkach umowy". 

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktory dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow 
sa wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow. 

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty maja byc zgodne z dokumentacja projektowa i SST. 

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od 
ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i 
elementow budowli musza byc jednorodne i wykazywac zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie moga przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji. 

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacja 
projektowa lub SST i maja wptyw na niezadowalajaca jakosc elementu budowli, to takie materiaty zostana 
zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az 
do zakohczenia i odbioru ostatecznego robot. 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, w 
tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze, dozorcow, wszelkie inne srodki 
niezbedne do ochrony robot, wygody spotecznosci i innych. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony w 
cene umowna. 

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot 
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace 
ochrony srodowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykohczeniowych Wykonawca bedzie: 

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, 

b) podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych 
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikac uszkodzeh lub uciazliwosci dla 
osob lub wtasnosci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w 
nastepstwie jego sposobu dziatania. 

Stosujac sie do tych wymagah, Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na: 

1) lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych, 

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekow wodnych pytami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, 

c) mozliwoscia powstania pozaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa 
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej. 

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, 
na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w 
maszynach i pojazdach. 

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostepem osob trzecich. 

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat 
realizacji robot albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzeh zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociagi, kable itp. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urzadzeh w czasie trwania budowy. 

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane 
przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. 

1.5.8. Ograniczenie obciazeh osi pojazdow 
Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczeh obciazenia na os przy transporcie gruntu, 
materiatow i wyposazenia na i z terenu robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz co do 
przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat 
Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone na 
swiezo ukohczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe 
wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczehstwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczehstwa i higieny 
pracy. 

W szczegolnosci wykonawca ma obowiazek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach 
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niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagah sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i 
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie. 

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagah okreslonych powyzej nie podlegaja 
odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot 
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robot 
od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego. 

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow 
Wykonawca zobowiazany jest znac wszelkie przepisy wydane przez organy administracji pahstwowej i 
samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwiazane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas prowadzenia robot. Np. rozporzadzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot 
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 
wrzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie 
wszelkich wymagah prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzeh lub metod i w sposob 
ciagty bedzie informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwoleh i inne 
odnosne dokumenty. 

2. MATERIAL Y 

2.1. Zrodta uzyskania materiatow do elementow konstrukcyjnych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegotowe informacje dotyczace, zamawiania lub 
wydobywania materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badah laboratoryjnych oraz 
probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia ciagtych badah okreslonych w S S T w celu 
udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrodta spetniaja wymagania S S T w czasie 
postepu robot. 

Pozostate materiaty budowlane powinny spetniac wymagania jakosciowe okreslone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o ktorych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiatow pochodzenia miejscowego 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleh od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materiatow 
z jakichkolwiek ztoz miejscowych, wtaczajac w to zrodta wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany 
dostarczyc Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza. 

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badah terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za spetnienie wymagah ilosciowych i jakosciowych materiatow z 
jakiegokolwiek ztoza. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
zwiazane z dostarczeniem materiatow do robot, chyba ze postanowienia ogolne lub szczegotowe warunkow 
umowy stanowia inaczej. 

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda 
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukohczeniu robot. 

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad odpowiednio do 
wymagah umowy lub wskazah Inspektora nadzoru. 

Eksploatacja zrodet materiatow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na 
danym obszarze. 

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym 

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostana przez Wykonawce wywiezione z terenu 
budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
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Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca 
wykonuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem. 

2.4. Przechowywanie i sktadowanie materiatow 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne do robot, 
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc i wtasciwosc do robot i byty 
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow 

Jesli dokumentacja projektowa lub S S T przewiduja mozliwosc zastosowania roznych rodzajow materiatow 
do wykonywania poszczegolnych elementow robot Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc 
pozniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 

3. SPRZET 

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego 
wptywu na jakosc wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy 
i powinien odpowiadac pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia 
jakosci lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 

Liczba i wydajnosc sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami 
okreslonymi w dokumentacji projektowej, S S T i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym 
umowa. 

Sprzet bedacy wtasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot ma byc utrzymywany w dobrym 
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace jego 
uzytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu 
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jezeli dokumentacja projektowa lub S S T przewiduja mozliwosc wariantowego uzycia sprzetu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze byc 
pozniej zmieniany bez jego zgody. 

4. TRANSPORT 

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu 

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktore nie wptyna 
niekorzystnie na jakosc wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow. 

Liczba srodkow transportu bedzie zapewniac prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w 
dokumentacji projektowej, S S T i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetniac wymagania dotyczace przepisow ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciazeh na osie i innych parametrow technicznych. Srodki 
transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazeh na osie moga byc dopuszczone przez 
wtasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na 
koszt Wykonawcy. 

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego 
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBOT 

5.1. Przed rozpoczeciem robot wykonawca opracuje: 

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej 
specyfikacji technicznej opracowanej przez O W E O B Promocja Sp. z o.o. 

9 
11



- projekt zagospodarowania placu budowy, ktory powinien sktadac sie z czesci opisowej i graficznej, 

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 

- projekt organizacji budowy, 

- projekt technologii i organizacji montazu (dla obiektow prefabrykowanych lub elementow konstrukcyjnych 
o wiekszych gabarytach lub masie). 

5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa lub kontraktem oraz 
za jakosc zastosowanych materiatow i wykonywanych robot, za ich zgodnosc z dokumentacja 
pro-jektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem organizacji robot oraz poleceniami 
Inspektora nadzoru. 

5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc za petna obstuge geodezyjna przy wykonywaniu wszystkich 
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na pismie przez Inspektora 
nadzoru. 

5.2.2. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 
i wykonywaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce 
na wtasny koszt. 

5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elemen-tow robot beda 
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, doku-mentacji projektowej i w SST, a 
takze w normach i wytycznych. 

5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wy-konawce nie 
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu 
wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 

6.1. Program zapewnienia jakosci 

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonania 
robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z 
dokumentacja projektowa, SST. 

Program zapewnienia jakosci winien zawierac: 

- organizacje wykonania robot, w tym termin i sposob prowadzenia robot, 

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot, 

- plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia, 

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osob odpowiedzialnych za jakosc i terminowosc wykonania poszczegolnych elementow robot, 

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscia wykonywanych robot, 

- wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub 
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zlecic prowadzenie badah), 
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- sposob oraz forme gromadzenia wynikow badah laboratoryjnych, zapis pomiarow, a takze 
wyciaganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i 
forme przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 

- wykaz maszyn i urzadzeh stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilosc srodkow transportu oraz urzadzeh do magazynowania i zatadunku materiatow, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 

- sposob i procedure pomiarow i badah (rodzaj i czestotliwosc, pobieranie probek, legalizacja i 
sprawdzanie urzadzeh itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczegolnych elementow robot. 

6.2. Zasady kontroli jakosci robot 

Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrole jakosci robot i stosowanych materiatow. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie 
urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badah materiatow oraz robot. 

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia 
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 

Minimalne wymagania co do zakresu badah i ich czestotliwosci sa okreslone w SST. W przypadku, gdy 
nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic 
wykonanie robot zgodnie z umowa. 

Inspektor nadzoru bedzie miec nieograniczony dostep do pomieszczeh laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. 

Inspektor nadzoru bedzie przekazywac Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociagnieciach dotyczacych urzadzeh laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie 
na wyniki badah, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci 
je do uzytku dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostana usuniete i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakosc tych materiatow. 

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badah materiatow i robot ponosi 
Wykonawca. 

6.3. Pobieranie probek 

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na 
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga byc z jednakowym prawdopodobiehstwem 
wytypowane do badah. 

Inspektor nadzoru bedzie miec zapewniona mozliwosc udziatu w pobieraniu probek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadzac dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza 
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostana przez Wykonawce usuniete lub 
ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badah pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. 

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Probki dostarczone przez Wykonawce do badah beda odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej 
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6.4. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowac mozna wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

Przed przystapieniem do pomiarow lub badah, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 

6.5. Raporty z badah 

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami badah jak najszybciej, 
nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. 

Wyniki badah (kopie) beda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Dla celow kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania probek i badania materiatow u zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu kontroli 
zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow. 

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego przez Wykonawce, 
bedzie oceniac zgodnosc materiatow i robot z wymaganiami S S T na podstawie wynikow badah 
dostarczonych przez Wykonawce. 

Inspektor nadzoru moze pobierac probki materiatow i prowadzic badania niezaleznie od Wykonawcy, na 
swoj koszt. Jezeli wyniki tych badah wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to Inspektor nadzoru 
poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych 
badah, albo oprze sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i robot z 
dokumentacja projektowa i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych lub dodatkowych badah i 
pobierania probek poniesione zostana przez Wykonawce. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru moze dopuscic do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore: 

1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczehstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosc z kryteriami 
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych 
przepisow i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98),, 

2. posiadaja deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: 

3. Polska Norma lub 

4. aprobata techniczna, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie s a 
objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore spetniaja wymogi SST. 

5. znajduja sie w wykazie wyrobow, o ktorym mowa w rozporzadzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 

W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia 
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jedno-znaczny jej cechy. 

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja tych wymagah beda odrzucone. 

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej 
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6.8. Dokumenty budowy 

[1] Dziennik budowy 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowiazujacym Zamawiajacego i Wykonawce 
w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do kohca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie 
dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 

Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczyc przebiegu robot, stanu 
bezpieczehstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 

Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod 
drugim, bez przerw. 

Zataczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem 
zatacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 

Do dziennika budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci: 

• date przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

• date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej, 

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i harmonogramow robot, 

• terminy rozpoczecia i zakohczenia poszczegolnych elementow robot, 

• przebieg robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 

• daty zarzadzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu, 

• zgtoszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecznych 
odbiorow robot, 

• wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

• stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub 
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi, 

• zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 

• dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania 
robot, 

• dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, 

• dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badah z 
podaniem kto je przeprowadzat, 

• wyniki prob poszczegolnych elementow budowli z podaniem kto je przeprowadzat, 

• inne istotne informacje o przebiegu robot. 

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone 
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 
przyjecia lub zajeciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant 
nie jest jednak strona umowy i nie ma uprawnieh do wydawania poleceh Wykonawcy robot. 

[2] Ksiazka obmiarow 

Ksiazka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z 
elementow robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach przyjetych w 
kosztorysie lub w SST. 

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej 
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[3] Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci 
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badah Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robot. Winny byc 
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora nadzoru. 

[4] Pozostate dokumenty budowy 

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujace dokumenty: 

a) pozwolenie na budowe, 

b) protokoty przekazania terenu budowy, 

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 

d) protokoty odbioru robot, 

e) protokoty z narad i ustaleh, 

f) operaty geodezyjne, 

g) plan bezpieczehstwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentow budowy 

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu 
na zyczenie Zamawiajacego. 

7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot 

Obmiar robot bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robot, zgodnie z dokumentacja projektowa i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

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

Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiazki obmiarow. 

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robot podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w S S T nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukohczenia wszystkich robot. Btedne dane 
zostana poprawione wg ustaleh Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robot bedzie 
przeprowadzony z czestoscia wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie okreslonym w umowie. 

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatow 

Zasady okreslania ilosci robot podane s a w odpowiednich specyfikacjach technicznych i lub w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowejprzedmiarze robot. 

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej 
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7.3. Urzqdzenia i sprzet pomiarowy 

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet 
wymagaja badah atestujacych, to Wykonawca bedzie posiadac wazne swiadectwa legalizacji. 

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym 
okresie trwania robot. 

7.4. Wagi i zasady wdrazania 

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom SST. 
Bedzie utrzymywac to wyposazenie, zapewniajac w sposob ciagty zachowanie doktadnosci wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

8. ODBIOR ROBOT 

8.1. Rodzaje odbiorow robot 

W zaleznosci od ustaleh odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom: 

a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, 

b) odbiorowi przewodow kominowych, instalacji i urzadzeh technicznych, 

c) odbiorowi czesciowemu, 

d) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu), 

e) odbiorowi po uptywie okresu rekojmi 

f) odbiorowi pogwarancyjnemupo uptywie okresu gwarancji. 

8.2. Odbior robot zanikajqcych i ulegajqcych zakryciu 

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robot 
oraz ilosci tych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegna zakryciu. 

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 

Gotowosc danej czesci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie 
pozniej jednak niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 

Jakosc i ilosc robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentow 
zawierajacych komplet wynikow badah laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacja projektowa, S S T i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbior czesciowy 

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czesciowego robot 
dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbior ostateczny (kohcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot 
Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu 
(ilosci) oraz jakosci. 

Catkowite zakohczenie robot oraz gotowosc do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez 
Wykonawce wpisem do dziennika budowy. 

Odbior ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia 
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potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakohczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w 
punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora 
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie 
przedtozonych dokumentow, wynikow badah i pomiarow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robot 
z dokumentacja projektowa i SST. 

W toku odbioru ostatecznego robot, komisja zapozna sie z realizacja ustaleh przyjetych w trakcie 
odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwtaszcza w zakresie 
wykonania robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot uzupetniajacych w 
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykohczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakosc wykonywanych robot w poszczegolnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i S S T z uwzglednieniem 
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszona 
wartosc wykonywanych robot w stosunku do wymagah przyjetych w dokumentach umowy. 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (kohcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatecznego robot, sporzadzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiajacego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygotowac nastepujace dokumenty: 

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robot oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub 
zamienne), 

3. protokoty odbiorow robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych, 

4. protokoty odbiorow czesciowych, 

5. recepty i ustalenia technologiczne, 

6. dzienniki budowy i ksiazki obmiarow (oryginaty), 

7. wyniki pomiarow kontrolnych oraz badah i oznaczeh laboratoryjnych, zgodne z S S T i programem 
zapewnienia jakosci (PZJ), 

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak 
bezpieczehstwa zgodnie z S S T i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ), 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wtascicielom 
urzadzeh, 

10. geodezyjna inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu, 

11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe 
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robot. 

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiajacego. 

Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

8.5. Odbior pogwarancyjnypo uptywie okresu rekojmi i gwarancji 

Odbior pogwarancyjny po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot 
zwiazanych z usunieciem wad, ktore ujawnia sie w okresie rekojmi i gwarancjigwarancyjnym i rekojmi. 

Odbior po uptywie okresu rekojmi i gwarancji pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu 
z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbior ostateczny robot(kohcowy) robot". 

9. PODSTAWA PLATNOSCI 
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9.1. Ustalenia ogolne 
Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa 
ustalona dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych. 

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartosc (kwota) podana przez Wykonawce i 
przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie). 

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniac wszystkie 
czynnosci, wymagania i badania sktadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w S S T i w 
dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe robot beda obejmowac: 

• robocizne bezposrednia wraz z narzutami, 

• wartosc zuzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow i 
transportu na teren budowy, 

• wartosc pracy sprzetu wraz z narzutami, 

• koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, 

• podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytaczeniem podatku VAT. 

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 

9.2.1. Koszt wybudowania objazdow/przejazdow 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 uzgodnieh wynikajacych z postepu robot, 

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpie-czehstwa 
ruchu, 

(c) optaty/dzierzawy terenu, 

(d) przygotowanie terenu, 

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, ozna-kowah i drenazu, 

(f) tymczasowa przebudowe urzadzeh obcych. 

9.2.2. Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowah pionowych, 
poziomych, barier i swiatet, 

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego. 

9.2.3. Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usuniecie wbudowanych materiatow i oznakowania, 

(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow, przejazdow i organizacji ruchu ponosi Zamawiajacy. 

10. PRZEPISY ZWIAZANE 

10.1. Ustawy 

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

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowieh 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 przeciwpozarowej (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 pozn. zm.). 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pozn. 
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zm.). 

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2086). 

10.2. Rozporzqdzenia 

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. - w sprawie systemow oceny 
zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem C E (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 

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

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. - w sprawie 
ogolnych przepisow bezpieczehstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczehstwa i higieny 
pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. - w sprawie informacji dotyczacej 
bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126). 

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie szczegotowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobow 
deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. 
Nr 198, poz. 2041). 

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace rozporzadzenie w 
sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia 
zamawiajacego dane dotyczace bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042 
). 

10.3. Inne dokumenty i instrukcje 

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

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej 
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2.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

(STANDARDOWE)

Kod CPV 45111200 
ROBOTY W ZAKRESIE 

PRZYGOTOWANIA TERENU 
POD BUDOWĘ I ROBOTY ZIEMNE

ROBOTY ZIEMNE PRZY WYKONYWANIU WYKOPÓW 
POD FUNDAMENTY OBIEKTÓW KUBATUROWYCH 

W GRUNTACH KAT. I-V
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru robót ziemnych i małej architektury realizowanych w obrębie placu budowy.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST)  stanowi podstawę  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  i
realizacji  robót  ziemnych  przy  wykonywaniu  wykopów  pod  fundamenty  obiektów  budowlanych
kubaturowych.

1.3. Zakres robót obj ętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie budowy lub
modernizacji obiektów kubaturowych i obejmują:

a) wykonanie wykopów w gruntach nieskalistych (kat. I-V),

b) pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu,

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Wykop  fundamentowy  dla  obiektów  budowlanych  kubaturowych  określa  dokumentacja,  która
powinna zawierać:

– rzuty i przekroje obiektów,

– plan sytuacyjno-wysokościowy,

– nachylenie skarp stałych i roboczych w wykopach i nasypach,

– sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów,

– wyniki techniczne badań podłoża gruntowego,

–  szczegółowe warunki  techniczne wykonania  robót  (np.  wymagane  zagęszczenie  zasypki,  nasypu
itp.).

1.4.2. Głębokość  wykopu  –  różnica  rzędnej  terenu  i  rzędnej  dna  robót  ziemnych  po  wykonaniu  zdjęcia
warstwy ziemi urodzajnej.

1.4.3. Wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m.

1.4.4. Wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.4.5. Wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.

1.4.6. Grunt  skalisty  –  grunt  rodzimy,  lity  lub  spękany  o  nieprzesuniętych  blokach,  którego  próbki  nie
wykazują  zmian  objętości  ani  nie  rozpadają  się  pod  działaniem  wody  destylowanej;  mają
wytrzymałość  na  ściskanie  Rc  ponad  0,2  Mpa;  wymaga  użycia  środków  wy-buchowych  albo
narzędzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.

1.4.7. Ukop – miejsce pozyskania gruntu do wykonania zasypki lub nasypów, położony w obrębie obiektu
kubaturowego.

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

1.4.9. Odkład  –  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie
wykonywania  wykopów,  a  nie  wykorzystanych  do  budowy obiektu  oraz innych  prac  związanych  z
tym obiektem.

1.4.10. Wskaźnik  zagęszczenia  gruntu  –  wielkość  charakteryzująca stan  zagęszczenia  gruntu,  określona
wg wzoru:

ds

d
s p

p
I =

gdzie:

      pd –gęstość objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu (Mg/m3),
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      pds –maksymalna gęstość  objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, określona w
normalnej  próbie  Proctora,  zgodnie  z  PN-B-04481  [3],  służą-ca  do  oceny zagęszczenia  gruntu  w
robotach ziemnych, badana zgodnie z normą BN-77/8931-12 [5] (Mg/m3).

1.4.11. Wskaźnik  różnoziarnistości  –  wielkość  charakteryzująca  zagęszczalność  gruntów  niespoistych,
określona wg wzoru:

10

60

d
d

U =

gdzie:

d60 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 60% gruntu (mm),

d10 – średnica oczek sita, przez które przechodzi 10% gruntu (mm).

1.4.12. Pozostałe  określenia  podstawowe  i  definicje  wynikające  z  polskich  norm,  przepisów  i  literatury
technicznej:

– dziennik  budowy –  dokument  wydany przez  odpowiedni  organ  nadzoru  budowlanego  zgodnie  z
obowiązującymi  przepisami,  stanowiący urzędowy dokument  przebiegu  robót  budowlanych  oraz
zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.

– kierownik  budowy  –  osoba  wyznaczona  przez  Wykonawcę,  upoważniona  do  kie-rowa-nia
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kon-traktu,

– książka  obmiaru  –  książka  z  ponumerowanymi  stronami,  służąca  do  wpisywania  przez
Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych
załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru,

– laboratorium  –  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,  nie-zbędne  do
przeprowadzania wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości mate-riałów oraz robót,

– polecenie  Inspektora  nadzoru  –  wszelkie  polecenia  przekazane  Wykonawcy  przez  Inspektora
nadzoru  w  formie  pisemnej,  dotyczące  sposobu  realizacji  robót  lub  innych  spraw  związanych  z
prowadzeniem budowy,

– projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

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

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi  uzgodnieniami  prawnymi  i  administracyjnymi,  lokalizację  i  współrzędne  punktów
głównych obiektu  oraz reperów,  dziennik  budowy oraz dwa  egzemplarze  dokumentacji  projektowej  i  dwa
komplety SST.

Na  Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  przekazanych  mu  punktów  pomiarowych  do
chwili  odbioru  końcowego  robót.  Uszkodzone  lub  zniszczone  znaki  geodezyjne  Wykonawca  odtworzy  i
utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:

– Zamawiającego,

– sporządzoną przez Wykonawcę.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST
Dokumentacja  projektowa,  SST  oraz  dodatkowe  dokumenty  przekazane  przez  Inspektora  nadzoru
Wykonawcy  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w  choćby  jednym  z  nich  są
obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W  przypadku  rozbieżności  w  ustaleniach  poszczególnych  dokumentów  obowiązuje  kolejność  ich
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich
wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora  nadzoru,  który  dokona  odpowiednich  zmian  i
poprawek.
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W przypadku rozbieżności, opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.

Dane określone w dokumentacji projektowej  i  w STT będą  uważane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne  są  odchylenia  w  ramach  określonego  przedziału  tolerancji.  Cechy  materiałów  i  elementów
budowli  muszą  być  jednorodne i  wykazywać  zgodność  z  określonymi  wymaganiami,  a  rozrzuty tych  cech
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W  przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą  w pełni zgodne z dokumentacją  projektową  lub SST i
wpłynie  to  na  niezadowalającą  jakość  elementu  budowli,  to  takie  materiały  zostaną  zastąpione  innymi,  a
roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe
urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając w ten sposób
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

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

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

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie:

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

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

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

1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

3) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

4) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

5) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca  będzie  utrzymywać  sprawny  sprzęt  przeciwpożarowy,  wymagany  przez  odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz
w maszynach i pojazdach.

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

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

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną
jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość
zanika (np. materiały pylaste) mogą  być  użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań  technologicznych
wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie
tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli  Wykonawca użył  materiałów szkodliwych dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  użycie
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spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca  odpowiada  za  ochronę  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  za  urządzenia  podziemne,  takie  jak
rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń
potwierdzenie  informacji  dostarczonych  mu  przez  Zamawiającego  w  ramach  planu  ich  lokalizacji.
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń
w czasie trwania budowy.

Wykonawca  zobowiązany  jest  umieścić  w  swoim  harmonogramie  rezerwę  czasową  dla  wszelkiego
rodzaju  robót,  które  mają  być  wykonane  w  zakresie  przełożenia  instalacji  i  urządzeń  podziemnych  na
terenie budowy i powiadomić  Inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie
przypadkowego  uszkodzenia  tych  instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  nadzoru  i
zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej  przy
dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie  odpowiadać  za  wszelkie  spowodowane  przez  jego  działania
uszkodzenia  instalacji  na  powierzchni  ziemi  i  urządzeń  podziemnych  wykazanych  w  dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiającego.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie materiałów i
gruntu,  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Uzyska  on  wszelkie  niezbędne  zezwolenia  od  władz  co  do
przewozu nietypowych wagowo ładunków.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy.

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

Wykonawca zapewni  i  będzie utrzymywał  wszelkie urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz sprzęt  i
odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.

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

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót
od  daty  rozpoczęcia  do  daty  zakończenia  robót  (do  wydania  potwierdzenia  ich  zakończenia  przez
Inspektora nadzoru).

Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora  nadzoru
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszelkie  przepisy  wydane  przez  organa  administracji  państwowej  i
lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie  wykorzystania  opatentowanych  urządzeń  lub  metod  i  w  sposób
ciągły będzie informować  Inspektora nadzoru o  swoich  działaniach,  przedstawiając  kopie  zezwoleń  i  inne
odnośne dokumenty.

2. MATERIAŁY (GRUNTY) – OGÓLNE WYMAGANIA

2.1. Źródła uzyskania materiałów (gruntu)

Wykonawca  przedstawi  szczegółowe  informacje  dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiałów i  odpowiednie świadectwa badań  laboratoryjnych oraz próbki do
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane
z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i  odnośnych organów władzy na pozyskanie
materiałów  z  jakichkolwiek  źródeł  miejscowych,  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji
źródła.

Wykonawca  przedstawi  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań  terenowych  i  laboratoryjnych  oraz
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za spełnienie wymagań  ilościowych i  jakościowych materiałów z
jakiegokolwiek źródła.

Wykonawca  poniesie  wszystkie  koszty,  a  w  tym:  opłaty,  wynagrodzenia  i  jakiekolwiek  inne  koszty
związane  z  dostarczeniem  materiałów  do  robót,  chyba  że  postanowienia  ogólnych  lub  szczegółowych
warunków umowy stanowią inaczej.

Humus i  nadkład czasowo zdjęte  z terenu wykopów,  ukopów i  miejsc  pozyskania  piasku i  żwiru  będą
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do
wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.

Z  wyjątkiem  uzyskania  na  to  pisemnej  zgody  Inspektora  nadzoru  Wykonawca  nie  będzie  prowadzić
żadnych  wykopów  w  obrębie  terenu  budowy  poza  tymi,  które  zostały  wyszczególnione  w  dokumentach
umowy.

Eksploatacja  źródeł  materiałów będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obo-wiązującymi  na
danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót,
były  zabezpieczone  przed  zanieczyszczeniem,  zachowały  swoją  jakość  i  właściwość  do  robót  i  były
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych  z  Inspektorem  nadzoru  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez
Wykonawcę.

2.4. Zasady wykorzystania gruntów

Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  Wykonawcę  wykorzystane  w
maksymalnym stopniu do zasypek. Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza teren
budowy  tylko  wówczas,  gdy  stanowią  nadmiar  objętości  robót  ziemnych  i  za  zezwoleniem  Inspektora
nadzoru.

Jeżeli  grunty  przydatne,  uzyskane  przy  wykonaniu  wykopów,  nie  będąc  nadmiarem  objętości  robót
ziemnych,  zostały  za  zgodą  Inspektora  nadzoru  wywiezione  przez  Wykonawcę  poza  teren  budowy  z
przeznaczeniem  innym  niż  budowa  nasypów  lub  wykonanie  prac  objętych  kontraktem,  Wykonawca  jest
zobowiązany  do  dostarczenia  równoważnej  objętości  gruntów  przydatnych  ze  źródeł  własnych,
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Grunty  i  materiały  nieprzydatne  do  budowy  nasypów,  powinny  być  wywiezione  przez  Wykonawcę  na
odkład.  Zapewnienie  terenów na  odkład  należy do  obowiązków Zamawiającego,  o  ile  nie  określono  tego
inaczej w kontrakcie. Inspektor nadzoru może nakazać pozostawienie na terenie budowy gruntów, których
czasowa nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  jedynie  takiego  sprzętu,  który  nie  spowoduje  niekorzystnego
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy
i  powinien  odpowiadać  pod  względem  typów  i  ilości  wskazaniom  zawartym  w  SST,  PZJ  lub  projekcie
organizacji  robót,  zaakceptowanym  przez  Inspektora  nadzoru,  w  przypadku  braku  ustaleń  w  takich
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba  i  wydajność  sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót,  zgodnie  z  zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
umową.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
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stanie  i  gotowości  do  pracy.  Będzie  on  zgodny z  normami  ochrony środowiska  i  przepisami  dotyczącymi
jego użytkowania.

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

Jeżeli  dokumentacja  projektowa  lub  SST  przewidują  możliwość  wariantowego  użycia  sprzętu  przy
wykonywanych robotach,  Wykonawca powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  swoim  zamiarze  wyboru  i  uzyska
jego  akceptację  przed  użyciem  sprzętu.  Wybrany  sprzęt,  po  akceptacji  Inspektora  nie  może  być  później
zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków umowy,
zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

3.2. Sprzęt do robót ziemnych

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwo-ścią korzystania z
następującego sprzętu do:

– odspajania  i  wydobywania  gruntów (narzędzia  mechaniczne,  młoty pneumatyczne,  zrywarki,  koparki,
ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

– jednoczesnego wydobywania  i  przemieszczania  gruntów (spycharki,  zgarniarki,  równiarki,  urządzenia
do hydromechanizacji itp.),

– transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),

– sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu

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

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

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

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

4.2. Transport gruntów

Wybór  środków  transportowych  oraz  metod  transportu  powinien  być  dostosowany  do  kategorii  gruntu
(materiału),  jego  objętości,  technologii  odspajania  i  załadunku  oraz  odległości  transportu.  Wydajność
środków  transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do
urabiania i wbudowania gruntu (materiału).

Zwiększenie  odległości  transportu  ponad  wartości  zatwierdzone  nie  może  być  podstawą  roszczeń
Wykonawcy,  dotyczących  dodatkowej  zapłaty  za  transport,  o  ile  zwiększone  odległości  nie  zostały
wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora nadzoru.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  umową  oraz  za  jakość  zastosowanych
materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność  z dokumentacją pro-jektową, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  dokładne  wytyczenie  w  planie  i  wyznaczenie  wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji  projektowej  lub
przekazanymi  na  piśmie  przez  Inspektora  nadzoru.  Następstwa  jakiegokolwiek  błędu  spowodowanego
przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną,  jeśli  wymagać  tego  będzie  Inspektor
nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.
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Sprawdzenie  wytyczenia  robót  lub  wyznaczenia  wysokości  przez  Inspektora  nadzoru  nie  zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje  Inspektora  nadzoru  dotyczące  akceptacji  lub  odrzucenia  materiałów  i  elementów  robót  będą
oparte  na  wymaganiach  sformułowanych  w  dokumentach  umowy,  dokumentacji  projektowej  i  w  SST,  a
także  w  normach  i  wytycznych.  Przy  podejmowaniu  decyzji  Inspektor  nadzoru  uwzględni  wyniki  badań
materiałów  i  robót,  rozrzuty  normalnie  występujące  przy  produkcji  i  przy  badaniach  materiałów,
doświadczenia  z  przeszłości,  wyniki  badań  naukowych  oraz  inne  czynniki  wpływające  na  rozważaną
kwestię.

Polecenia Inspektora nadzoru będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich  otrzymaniu  przez  Wykonawcę,  pod  groźbą  zatrzymania  robót.  Skut-ki  finansowe  z  tego  tytułu  ponosi
Wykonawca.

5.2. Dokładno ść wyznaczenia i wykonania wykopu

Kontury robót ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegające późniejszemu zasypaniu należy wyznaczyć
przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych.

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

Tyczenie  obrysu  wykopu  powinno  być  wykonane  z  dokładnością  do  +/–  5  cm  dla  wyznaczenia
charakterystycznych punktów załamania.

Odchylenie  osi  wykopu  lub  nasypu  od  osi  projektowanej  nie  powinno  być  większe  niż  +/–  10  cm.
Różnice w stosunku do projektowanych rzędnych robót ziemnych nie może przekroczyć +1 cm i – 3 cm.

Szerokość wykopu nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż +/– 10 cm, a krawędzie
wykopu nie powinny mieć wyraźnych załamań w planie.

Pochylenie skarp nie powinno różnić  się od projektowanego o więcej  niż 10% jego wartości wyrażonej
tangensem kąta. Maksymalna głębokość nierówności na powierzchni skarp nie powinna przekraczać 10 cm
przy pomiarze łatą 3-metrową.

5.3. Odwodnienia robót ziemnych

Niezależnie  od  budowy  urządzeń,  stanowiących  elementy  systemów  odwadniających,  ujętych  w
dokumentacji  projektowej.  Wykonawca  powinien,  o  ile  wymagają  tego  warunki  terenowe,  wykonać
urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód gruntowych i opadowych poza obszar robót ziemnych, tak
aby  zabezpieczyć  grunty  przed  przewilgoceniem  i  nawodnieniem.  Wykonawca  ma  obowiązek  takiego
wykonywania  wykopów  i  nasypów,  aby  powierzchniom,  gruntu  nadawać  w  całym  okresie  trwania  robót
spadki, zapewniające prawidłowe odwodnienie.

Jeżeli w skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegną  nawodnieniu, które spowoduje ich długotrwała
nieprzydatność, Wykonawca ma obowiązek usunięcia tych gruntów i zastąpienia ich gruntami przydatnymi
na  własny  koszt  bez  jakichkolwiek  dodatkowych  opłat  ze  strony  Zamawiającego  za  te  czynności,  jak
również za dowieziony grunt.

Odprowadzenie  wód  do  istniejących  zbiorników  naturalnych  i  urządzeń  odwadniających  musi  być
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopów

Technologia  wykonania  wykopu  musi  umożliwiać  jego  prawidłowe  odwodnienie  w  całym  okresie  trwania
robót ziemnych.

W  czasie  robót  ziemnych  należy  zachować  odpowiedni  spadek  podłużny  rowków  odwadniających,
umożliwiających szybki odpływ wód z wykopu.

Źródła  wody odsłonięte  przy wykonywaniu  wykopów,  należy ująć  w rowy i/lub  dreny.  Wody opadowe  i
gruntowe należy odprowadzić poza teren pasa robót ziemnych.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót

6.1.1. Program zapewnienia jakości
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Do  obowiązków  Wykonawcy  należy  opracowanie  i  przedstawienie  do  aprobaty  Inspektora  nadzoru
programu zapewnienia  jakości,  w  którym  przedstawi  on  zamierzony sposób  wykonania  robót,  możliwości
techniczne,  kadrowe  i  organizacyjne  gwarantujące  wykonanie  robót  zgodnie  z  dokumentacją  projektową,
SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

Program zapewnienia jakości będzie zawierać:

a) część ogólną opisującą:

– organizację wykonania robót, w tym terminie i sposób prowadzenia robót,

– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

– bhp,

– wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

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

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

– wyposażenie  w  sprzęt  i  urządzenia  do  pomiarów  i  kontroli  (opis  laboratorium  własnego  lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

– sposób  oraz  formę  gromadzenia  wyników  badań  laboratoryjnych,  zapis  pomiarów,  nastaw
mechanizmów  sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

– wykaz  maszyn  i  urządzeń  stosowanych  na  budowie  z  ich  parametrami  technicznymi  oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

– sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,

– sposób  i  procedurę  pomiarów  i  badań  (rodzaj  i  częstotliwość,  pobieranie  próbek,  legalizacja  i
sprawdzanie  urządzeń  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  mieszanek  i
wykonywania poszczególnych elementów robót,

– sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.1.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem  kontroli  robót  będzie  takie  sterowanie  ich  przygotowaniem  i  wykonaniem,  aby  osiągnąć  założoną
jakość robót.

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni
odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt,  zaopatrzenie i  wszystkie urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed  zatwierdzeniem  systemu  kontroli  Inspektor  nadzoru  może  zażądać  od  Wykonawcy
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest zadawalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą  stwierdzenie,  że  roboty  wykonano  zgodnie  z  wymaganiami  zawartymi  w  dokumentacji
projektowej i SST.

Minimalne  wymagania  co  do  zakresu  badań  i  ich  częstotliwości  są  określone  w  SST,  normach  i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi  nadzoru  świadectwa,  że  wszystkie  stosowane  urządzenia  i  sprzęt
badawczy  posiadają  ważną  legalizację,  zostały  prawidłowo  wykalibrowane  i  odpowiadają  wymaganiom
norm określających procedury badań.

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  nieograniczony  dostęp  do  pomieszczeń  laboratoryjnych,  w  celu  ich
inspekcji.

Inspektor  nadzoru  będzie  przekazywać  Wykonawcy  pisemne  informacje  o  jakichkolwiek
niedociągnięciach  dotyczących  urządzeń  laboratoryjnych,  sprzętu,  zaopatrzenia  laboratorium,  pracy
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć  ujemnie
na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści
je  do  użytku  dopiero  wtedy,  gdy  niedociągnięcia  w  pracy  laboratorium  Wykonawcy  zostaną  usunięte  i
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.
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6.1.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na
zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.

Inspektor  nadzoru  będzie  mieć  zapewnioną  możliwość  udziału  w  pobieraniu  próbek.  Na  zlecenie
Inspektora  nadzoru  Wykonawca będzie  przeprowadzać  dodatkowe badania  tych  materiałów,  które  budzą
wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwestionowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub
ulepszone  z  własnej  woli.  Koszty  tych  dodatkowych  badań  pokrywa  Wykonawca  tylko  w  przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

Pojemniki  do pobierania próbek  będą  dostarczone przez Wykonawcę  i  zatwierdzone przez Inspektora
nadzoru.  Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań  będą  odpowiednio  opisane  i  oznakowane,  w
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.1.4. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W  przypadku,  gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystąpieniem  do  pomiarów lub  badań,  Wykonawca  powiadomi  Inspektora  nadzoru  o  rodzaju,
miejscu  i  terminie  pomiaru  lub  badania.  Po  wykonaniu  pomiaru  lub  badania,  Wykonawca  przedstawi  na
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.1.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi  nadzoru kopie raportów z wynikami badań  jak  najszybciej,
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.1.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Dla  celów  kontroli  jakości  i  zatwierdzenia,  Inspektor  nadzoru  uprawniony  jest  do  dokonywania  kontroli,
pobierania  próbek  i  badania  materiałów  u  źródła  ich  wytwarzania  i  zapewniona  mu  będzie  wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów.

Inspektor  nadzoru,  po  uprzedniej  weryfikacji  systemu kontroli  robót  prowadzonego  przez Wykonawcę,
będzie  oceniać  zgodność  materiałów  i  robót  z  wymaganiami  SST  na  podstawie  wyników  badań
dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na
swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru
poleci  Wykonawcy  lub  zleci  niezależnemu  laboratorium  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych
badań,  albo  oprze  się  wyłącznie  na  własnych  badaniach  przy  ocenie  zgodności  materiałów  i  robót  z
dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i
pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.1.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

1. certyfikat  na  znak  bezpieczeństwa  wykazujący,  że  zapewniono  zgodność  z  kryteriami  technicznymi
określonymi  na  podstawie  Polskich  Norm,  aprobat  technicznych  oraz  właściwych  przepisów  i
dokumentów technicznych,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

• Polską Normą,

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

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

6.1.8. Dokumenty budowy
[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
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bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy  zapis  w  dzienniku  budowy  będzie  opatrzony  datą  jego  dokonania,  podpisem  osoby,  która
dokonała  zapisu,  z  podaniem  jej  imienia  i  nazwiska  oraz  stanowiska  służbowego.  Zapisy  będą  czytelne,
dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  budowy  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,

• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

• zgłoszenia  i  daty  odbiorów  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  częściowych  i  ostatecznych
odbiorów robót,

• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

• stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w  okresie  wykonywania  robót  podlegających  ograniczeniom  lub
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,

• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i  w trakcie wykonywania
robót,

• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

• dane  dotyczące  jakości  materiałów,  pobierania  próbek  oraz  wyniki  przeprowadzonych  badań  z
podaniem kto je przeprowadzał,

• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,

• inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia  Wykonawcy,  wpisane  do  dziennika  budowy  będą  przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.  Projektant
nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

[2] Rejestr obmiarów

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów
robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych  w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki  laboratoryjne,  deklaracje  zgodności  lub  certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia  o  jakości
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej
w  programie  zapewnienia  jakości.  Dokumenty  te  stanowią  załączniki  do  odbioru  robót.  Winny  być
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostałe dokumenty budowy

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

a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

b) protokoły przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

d) protokoły odbioru robót,

e) protokoły z narad i ustaleń,
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f) korespondencję na budowie.

[5] Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

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

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu
na życzenie Zamawiającego.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robót ziemny ch

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia
Sprawdzenie  odwodnienia  wykopu  ziemnego  polega  na  kontroli  zgodności  z  wymaganiami  specyfikacji
określonymi w pkt. 5 oraz z dokumentacją projektową.

Szczególną uwagę należy zwrócić na:

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wód opadowych,

• właściwe ujęcie i odprowadzenie wysięków wodnych.

6.2.2. Sprawdzenie jakości wykonania robót
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt. 6.1.

6.3. Badania do odbioru wykopu fundamentowego

6.3.1. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów
Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów do odbioru wykopu ziemnego podaje tablica 3.

Tablica 3

Lp. Badana cecha Minimalna cz ęstotliwo ść badań i pomiarów

1 Pomiar szerokości wykopu ziemnego Pomiar taśmą, szablonem, łatą o długości 3 m i poziomicą
lub niwelatorem, w odstępach co 20 m2 Pomiar szerokości dna wykopu

3 Pomiar rzędnych powierzchni wykopu
ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar równości powierzchni wykopu

6 Pomiar równości skarp

7 Pomiar spadu podłużnego powierzchni
wykopu

Pomiar niwelatorem rzędnych w odstępach co 20 m oraz w
punktach wątpliwych

6.3.2. Szerokość wykopu ziemnego
Szerokość wykopu ziemnego nie może różnić się od szerokości projektowanej o więcej niż ± 10 cm.

6.3.3. Rzędne wykopu ziemnego
Rzędne wykopu ziemnego nie mogą różnić się od rzędnych projektowanych o więcej niż –3 cm lub +1 cm.

6.3.4. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie może różnić się od pochylenia projektowanego o więcej niż 10% wartości pochylenia
wyrażonego tangensem kąta.

6.3.5. Równość dna wykopu
Nierówności powierzchni dna wykopu mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać 3 cm.

6.3.6. Równość skarp
Nierówności skarp, mierzone łatą 3-metrową nie mogą przekraczać ± 10 cm.

6.4. Zasady post ępowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie  materiały  nie  spełniające  wymagań  podanych  w  odpowiednich  punktach  specyfikacji,  zostaną
odrzucone. Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt.
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Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 i 6 specyfikacji
powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.

Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego
wpływu na jakość robót i ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

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

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.

Jakikolwiek  błąd  lub  przeoczenie  (opuszczenie)  w  ilości  podanych  w  kosztorysie  ofertowym  lub  gdzie
indziej  w SST  nie  zwalnia  Wykonawcy od obowiązku ukończenia  wszystkich  robót.  Błędne  dane  zostaną
poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością  wymaganą  do celu miesięcznej  płatności
na  rzecz  Wykonawcy  lub  w  innym  czasie  określonym  w  umowie  lub  oczekiwanym  przez  Wykonawcę  i
Inspektora nadzoru.

7.2. Zasady okre ślania ilo ści robót

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.

Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość
pomnożona przez średni przekrój wg objętości wykopu w stanie rodzinnym.

W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót ziemnych obliczenie wg obmiaru w wykopie
nie  jest  możliwe,  należy  jak  ilość  obliczać  wg  obmiaru  na  środkach  transportowych  lub  nasypie  z
uwzględnieniem  współczynnika  spulchnienia  gruntu,  podanym  w  tablicy  nr  1  z  tym,  że  dolne  wartości
stosować  w  nasypach  przed  ich  zagęszczeniem,  a  górne  przy  obliczaniu  objętości  na   jednostkach
transportowych.

Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach,  zgodnie  z
wymaganiami SST.

7.3. Urządzenia i sprz ęt pomiarowy

Wszystkie urządzenia i  sprzęt  pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót  będą  zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.

Wszystkie  urządzenia  pomiarowe  będą  przez  Wykonawcę  utrzymywane  w  dobrym  stanie,  w  całym
okresie trwania robót.

7.4. Wagi i zasady wdra żania

Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom  SST.
Będzie  utrzymywać  to  wyposażenie,  zapewniając  w  sposób  ciągły  zachowanie  dokładności  wg  norm
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą  przeprowadzone  przed  częściowym  lub  ostatecznym  odbiorem  odcinków robót,  a  także  w
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.

Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały  i
jednoznaczny.
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Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami
umieszczonymi w karcie książki  obmiarów.  W  razie  braku miejsca,  szkice  mogą  być  dołączone w formie
oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

b) odbiorowi częściowemu,

c) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu

Odbiór  robót  zanikających i  ulegających zakryciu  polega na finalnej  ocenie  ilości  i  jakości  wykonywanych
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego.

Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  dziennika  budowy  i
jednoczesnym  powiadomieniem  Inspektora  nadzoru.  Odbiór  będzie  przeprowadzony  niezwłocznie,  nie
później  jednak niż w ciągu 3 dni  od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i  powiadomienia o tym
fakcie Inspektora nadzoru.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  nadzoru  na  podstawie  dokumentów
zawierających  komplet  wyników  badań  laboratoryjnych  i  w  oparciu  o  przeprowadzone  pomiary,  w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór cz ęściowy

Odbiór  częściowy polega na ocenie  ilości  i  jakości  wykonanych  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót
dokonuje się wg zasad, jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór  ostateczny  polega  na  finalnej  ocenie  rzeczywistego  wykonania  robót  w  odniesieniu  do  ich  ilości,
jakości i wartości.

Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez
Wykonawcę  wpisem  do  dziennika  budowy  z  bezzwłocznym  powiadomieniem  na  piśmie  o  tym  fakcie
Inspektora nadzoru.

Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia
potwierdzenia  przez  Inspektora  nadzoru  zakończenia  robót  i  przyjęcia  dokumentów,  o  których  mowa  w
punkcie 8.4.2.

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

W  toku  odbioru  ostatecznego  robót,  komisja  zapozna  się  z  realizacją  ustaleń  przyjętych  w  trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających
i robót poprawkowych.

W  przypadku  stwierdzenia  przez  komisję,  że  jakość  wykonywanych  robót  w  poszczególnych
asortymentach  nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  dokumentacją  projektową  i  SST  z  uwzględnieniem
tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy  eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja
dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość  wykonywanych  robót  w  stosunku  do  wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
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8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego
robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. dokumentację projektową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie
realizacji umowy,

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

3. recepty i ustalenia technologiczne,

4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,

6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, zgodnie z SST i ew. PZJ,

7. opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych
dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

8. rysunki  (dokumentacje)  na  wykonanie  robót  towarzyszących  (np.  na  przełożenie  linii  telefonicznej,
energetycznej,  gazowej,  oświetlenia  itp.)  oraz  protokoły odbioru  i  przekazania  tych  robót  właścicielom
urządzeń,

9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

10. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do  odbioru  ostatecznego,  komisja  w  porozumieniu  z  Wykonawcą  wyznaczy  ponowny  termin  odbioru
ostatecznego robót.

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

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

8.5. Odbiór pogwarancyjny

Odbiór  pogwarancyjny polega  na  ocenie  wykonanych  robót  związanych  z  usunięciem  wad  zaistniałych  w
okresie gwarancyjnym.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.

Dla  pozycji  kosztorysowych  wycenionych  ryczałtowo  podstawą  płatności  jest  wartość  (kwota)  podana
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.

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

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

• wartość  zużytych  materiałów  wraz  z  kosztami  zakupu,  magazynowania,  ewentualnych  ubytków  i
transportu na teren budowy,

• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.
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9.2. Organizacja ruchu

Koszty związane z organizacją ruchu obejmują:

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

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

c) opłaty/dzierżawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

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

f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania organizacji ruchu:

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

Koszt uruchomienia i likwidacji dotyczących organizacji ruchu obejmuje:

a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

c) koszty związane z organizacją ruchu publicznego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy

1.  PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział 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 kapilarności biernej.

5.  BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu.

6.  PN-B-06050 Roboty  ziemne  budowlane.  Wymagania  w  zakresie  wykonywania  i  badania  przy
odbiorze.

10.2.Inne dokumenty

[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.  – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r.  Nr 106 poz. 1126) z późniejszymi
zmianami (ostatnia zmiana z 2003 r. Dz. U. Nr 80 poz. 718).

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

[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401).
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Załącznik 1
Tablica 1. Podział gruntów na kategorie

Kate-
goria

Rodzaj i charakterystyka gruntu lub materiału Gęstość
objęto-ściowa 

w stanie
naturalnym

kN/m3

Przeciętne
spulchnienie po 

odspojeniu 
w % od pierwotnej

objętości1)

1 Piasek suchy bez spoiwa
Gleba uprawna zaorana lub ogrodowa
Torf bez korzeni
Popioły lotne niezleżałe

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, pył i lessy wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne
Gleba uprawna z darniną lub korzeniami grubości do 30 mm
Torf z korzeniami grubości do 30 mm
Nasyp z piasku oraz piasku gliniastego z gruzem, tłuczniem lub
odpadkami drewna
Żwir bez spoiwa lub małospoisty

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, pył i lessy małowilgotne, półzwarte

Gleba uprawna z korzeniami grubości ponad 30 mm
Torf z korzeniami grubości ponad 30 mm
Nasyp zleżały z piasku gliniastego, pyłu i lessu z gruzem, tłuczniem lub
odpadkami drewna
Rumosz skalny zwietrzelinowy z otoczakami o wymiarach do 40 mm
Glina, glina ciężka i iły wilgotne, twardoplastyczne i plastyczne, bez
głazów
Mady i namuły gliniaste rzeczne

Popioły lotne zleżałe

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 zleżały z gliny lub iłu z gruzem, tłuczniem i odpadkami drewna
lub głazami o masie do 25 kg, stanowiącymi do 10% objętości gruntu
Glina, glina ciężka i iły małowilgotne, półzwarte i zwarte
Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi do 10% objętości
gruntu
Gruz ceglany i rumowisko budowlane z blokami do 50 kg
Iłołupek miękki
Grube otoczaki lub rumosz o wymiarach do 90 mm lub z głazami 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 Żużel hutniczy niezwietrzały

Glina zwałowa z głazami do 50 kg stanowiącymi 10÷30% objętości
gruntu
Rumosz skalny zwietrzelinowy o wymiarach ponad 90 mm
Gruz ceglany i rumowisko budowlane silnie scementowane lub w
blokach ponad 50 kg
Margle miękkie lub średniotwarde słabo spękane

Węgiel kamienny i brunatny
Iły przewarstwione łupkiem

Iłołupek twardy, lecz rozsypliwy
Zlepieńce słabo scementowane
Gips
Tuf wulkaniczny, częściowo 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 Iłołupek twardy
Łupek mikowy i piaszczysty niespękany
Margiel twardy
Wapień marglisty
Piaskowiec o spoiwie ilastym
Zlepieńce otoczaków głównie skał 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

7 Łupek piaszczysto-wapnisty
Piaskowiec ilasto-wapnisty twardy
Zlepieńce z otoczaków głównie skał osadowych o spoiwie
krzemionkowym
Wapień niezwietrzały
Magnezyt
Granit i gnejs silnie zwietrzałe

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

38



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

19

8 Łupek plastyczny twardy niespękany
Piaskowiec twardy o spoiwie wapiennym
Wapień twardy niezwietrzały
Marmur i wapień 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
Zlepieńce z otoczaków skał głównie krystalicznych o spoiwie
wapiennym lub krzemionkowym
Dolomit bardzo twardy
Granit gruboziarnisty niezwietrzały
Sjenit gruboziarnisty
Serpentyn
Wapień 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 średnio- i drobnoziarnisty

Sjenit średniziarnisty
Gnejs twardy
Porfir
Trachit, liparyt i skały pokruszone
Granitognejs
Wapień krzemienisty i rogowy bardzo twardy
Andezyt, bazalt, rogowiec w ławicach
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  wartości  stosować  przy  obliczaniu  ilości  materiałów  na  warstwy  nasypów  przed  ich
zagęszczeniem, większe wartości przy obliczaniu objętości i ilości środków przewozowych.

Załącznik 2
Tablica 2. Podział gruntów pod wzgl ędem wysadzinowo ści wg PN-S-02205

Lp. Wyszczególnienie
właściwości

Jednos
tki

Grupy gruntów

niewysadzinowe wątpliwe wysadzinowe

1 Rodzaj gruntu – rumosz
niegliniasty

– żwir
– pospółka
– piasek gruby
– piasek średni
– piasek drobny
– żużel

nierozpadowy

– piasek
pulasty

– zwietrzelina
gliniasta

– żwir gliniasty
– pospółka

gliniasta

mało wysadzinowe
– glina piaszczysta zwięzła, glina

zwięzła, glina pylasta zwięzła
– ił, ił piaszczysty, ił pylasty
bardzo wysadzinowe
– piasek gliniasty
– pył, pył piaszczysty
– glina piaszczysta, glina pylasta
– ił warstwowy

2 Zawartość cząstek
≤ 0,075 mm
≤ 0,02 mm

%
< 15
< 3

od 15 do 30
od 3 do 10

> 30
> 10

3 Kapilarność bierna Hkb m < 1,0 ≥ 1,0 > 1,0

4 Wskaźnik piaskowy
WP > 35 od 25 do 35 < 25
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3.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

(STANDARDOWE)

BETONOWANIE
(Kod CPV 45262300-4)

BETONOWANIE KONSTRUKCJI
(Kod CPV 45262311-4)
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SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH  I PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego

…….......................................................................................................................................

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i odbioru  robót  związanych  z  wykonaniem  konstrukcji  betonowych  i żelbetowych
w obiektach kubaturowych.

1.3. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2., a objętych zamówieniem określonym w pkt. 1.8.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko
w przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,
że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z
doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy  uwzględnieniu
przepisów bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST

Specyfikacja  dotyczy  zasad  prowadzenia  robót  związanych  z  wykonywaniem  konstrukcji
betonowych  i  żelbetowych  w  obiektach  kubaturowych.  Specyfikacja  dotyczy  wszystkich
czynności mających na celu wykonanie robót związanych z:

– przygotowaniem mieszanki betonowej,

– wykonaniem rusztowań,

– wykonaniem deskowań wraz z usztywnieniem,

– układaniem i zagęszczaniem mieszanki betonowej,

– pielęgnacją betonu.

1.5. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami  podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”,  Kod  CPV  45000000-7,  pkt 1.4.,  a  także
podanymi poniżej:

Beton  zwykły  –  beton  o  gęstości  powyżej  1,8  t/m3  wykonany  z  cementu,  wody,  kruszywa
mineralnego  o  frakcjach  piaskowych  i  grubszych  oraz  ewentualnych  dodatków  mineralnych  i
domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa  – mieszanka wszystkich składników przed związaniem betonu.

Zaczyn cementowy  – mieszanka cementu i wody.

Zaprawa  –  mieszanka  cementu,  wody,  składników  mineralnych  i  ewentualnych  dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Nasiąkliwo ść betonu – stosunek masy wody, którą zdolny jest wchłonąć beton, do jego masy w
stanie suchym.

Stopie ń  wodoszczelno ści  –  symbol  literowo-liczbowy  (np.  W8)  klasyfikujący  beton  pod
względem  przepuszczalności  wody.  Liczba  po  literze  W  oznacza  dziesięciokrotną  wartość
ciśnienia wody w MPa, działającego na próbki betonowe.

Stopie ń  mrozoodporno ści  –  symbol  literowo-liczbowy  (np.  F150)  klasyfikujący  beton  pod
względem  jego  odporności  na  działania  mrozu.  Liczba  po  literze  F  oznacza  wymaganą  liczbę
cykli zamrażania i odmrażania próbek betonowych.
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Klasa  betonu  –  symbol  literowo-liczbowy  (np.  B30)  klasyfikujący  beton  pod  względem  jego

wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość  gwarantowaną  Rb
G (np.

Beton klasy B30 przy Rb
G = 30 MPa).

Wytrzymało ść  gwarantowana  betonu  na  ściskanie  R b
G  –  wytrzymałość  (zapewniona  z

95-proc. prawdopodobieństwem) uzyskania w wyniku badania na ściskanie kostek sześciennych
o  boku  150  mm,  wykonanych,  przechowywanych  i badanych  zgodnie  z normą  PN-EN
12300-3:2001.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność
z dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.
Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  wykonywanych  na  tej  budowie  podano  w ST „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.5.

1.7. Dokumentacja  wykonania  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  w obiektach
kubaturowych

Roboty  betonowe  i  żelbetowe  należy  wykonać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz  oraz
podstawy prawne ich sporządzania podano w ST „Wymagania Ogólne”  Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.6. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  właściwo ści  materiałów,  ich  pozyskiwania
i skła-dowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod C PV 45000000-7, pkt 2

Wszystkie  materiały  do  wykonania  konstrukcji  betonowych  i  żelbetowych  powinny  odpowiadać
wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2. Składniki mieszanki betonowej

2.2.1.Cement – wymagania i badania

Do wykonania betonów klasy B30 i B40 powinien być stosowany cement portlandzki CEM I (bez
dodatków), niskoalkaliczny, klasy 42,5 N spełniający wymagania PN-EN 197-1:2002. Stosowane
cementy powinny charakteryzować się następującym składem:

– zawartość krzemianu trójwapniowego alitu (C3S) do 60%,

– zawartość alkaliów do 0,6%,

– zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa niereaktywnego do 0,9%,

– zawartość C4AF + 2 x C3A ≤ 20%,

– zawartość glinianu trójwapniowego C3A ≤ 7%.

Cement pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w PN-EN 197-1:2002.
Przed  użyciem  cementu  do  wykonania  mieszanki  betonowej  należy  przeprowadzić  kontrolę
obejmującą:

– oznaczenie wytrzymałości wg PN-EN 196-1

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3

– sprawdzenie  zawartości  grudek  cementu  nie  dających  się  rozgnieść  w  palcach  i  nie
rozpadających się w wodzie.

Wyniki badań powinny spełniać następujące wymagania:
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– początek wiązania najwcześniej po upływie 60 minut

– koniec wiązania najpóźniej po upływie 10 godz.

– oznaczenie zmiany objętości: nie więcej niż 8 mm

Nie dopuszcza się występowania w cemencie portlandzkim normalnie i szybko twardniejącym,
większej  niż  20%  ciężaru  cementu  ilości  grudek  niedających  się  rozgnieść  w palcach  i
nierozpadających  się  w  wodzie.  Grudki  należy  usunąć  poprzez  przesianie  przez  sito  o  boku
oczka  kwadratowego  2  mm.  W  przypadku,  gdy  wymienione  badania  wykażą  niezgodność  z
normami, cement nie może być użyty do wykonania betonu.

Magazynowanie:

– cement pakowany (workowany) – składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym
terenie,  zabezpieczone  z  boków  przed  opadami)  lub  magazyny  zamknięte  (budynki  lub
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach);

– cement  luzem  –  magazyny  specjalne  (zbiorniki  stalowe  lub  żelbetowe  przystosowane  do
pneumatycznego  załadunku  i  wyładunku  cementu  luzem,  zaopatrzone  w  urządzenia  do
przeprowadzania  kontroli  objętości  cementu  znajdującego  się  w  zbiorniku  lub  otwory  do
przeprowadzania  kontroli  objętości  cementu,  włazy  do  czyszczenia  oraz  klamry  na
wewnętrznych ścianach).

Podłoża  składów  otwartych  powinny  być  twarde  i  suche,  odpowiednio  pochylone,
zabezpieczające  cement  przed  ściekami  wody  deszczowej  i  zanieczyszczeń.  Podłogi
magazynów  zamkniętych  powinny  być  suche  i  czyste,  zabezpieczające  cement  przed
zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

Dopuszczalny okres przechowywania cementu zależny jest od miejsca przechowywania. Cement
nie może być użyty do betonu po okresie:

– 10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach otwartych,

– po  upływie  terminu  trwałości  podanego  przez  wytwórnię,  w  przypadku  przechowywania  w
składach zamkniętych.

Każda  partia  cementu,  dla  której  wydano  oddzielne  świadectwo  jakości  powinna  być
przechowywana osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie.

2.2.2.Kruszywo

Kruszywo do  betonu  powinno  charakteryzować  się  stałością  cech  fizycznych  i  jednorod-nością
uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości.

Poszczególne  rodzaje  i  frakcje  kruszywa  muszą  być  na  placu  oddzielnie  składowane,  na
umocnionym i czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się.

Kruszywa grube powinny spełniać  wymagania norm PN-EN 932 oraz PN-EN 933. W kruszywie
grubym  nie  dopuszcza  się  grudek  gliny.  W  kruszywie  grubszym  zawartość  podziarna  nie
powinna przekraczać 5%, a nadziarna 10%. Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż:

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu betonowego,

– 3/4  odległości  w  świetle  między  prętami  zbrojenia,  leżącymi  w  jednej  płaszczyźnie
pro-stopadłej do kierunku betonowania.

Do  betonów  klas  B30  i  wyższych  należy  stosować  wyłącznie  grysy  granitowe  lub  bazaltowe
marki 50, o maksymalnym wymiarze ziarna 16 mm.

Stosowanie grysów z innych skał  dopuszcza się  pod warunkiem,  że zostały one zbadane w
placówce  badawczej  wskazanej  przez  zamawiającego,  a  wyniki  badań  spełniają  wymaga-nia
dotyczące grysów granitowych i bazaltowych.

Grysy powinny odpowiadać następującym wymaganiom:

– zawartość pyłów mineralnych – do 1%,

– zawartość ziaren nieforemnych (to jest wydłużonych płaskich) – do 20%,

– wskaźnik rozkruszenia:

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

– nasiąkliwość – do 1,2%,

– mrozoodporność według metody bezpośredniej – do 2%,

– mrozoodporność wg zmodyfikowanej metody bezpośredniej do 10%,

– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,

– zawartość związków siarki – do 0,1%,

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,

– zawartość zanieczyszczeń organicznych, nie dających barwy ciemniejszej od wzorcowej.

Kruszywem  drobnym  powinny  być  piaski  o  uziarnieniu  do  2  mm  pochodzenia  rzecznego  lub
kompozycja piasku rzecznego i kopalnianego uszlachetnionego.

Zawartość poszczególnych frakcji w stosie okruchowym piasku powinna się mieścić w granicach:

– do 0,25 mm – 14÷19%,

– do 0,50 mm – 33÷48%,

– do 1,00 mm – 53÷76%.

Piasek powinien spełniać następujące wymagania:

– zawartość pyłów mineralnych – do 1,5%,

– reaktywność alkaliczna z cementem określona wg normy PN-EN 480-12:2006(u) nie powinna
wywoływać zwiększenia wymiarów liniowych ponad 0,1%,

– zawartość związków siarki – do 0,2%,

– zawartość zanieczyszczeń obcych – do 0,25%,

– zawartość zanieczyszczeń organicznych – nie dająca barwy ciemniejszej od wzorcowej,

– w kruszywie drobnym nie dopuszcza się grudek gliny.

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom obejmującym:

– oznaczenie składu ziarnowego wg normy PN-EN 933-1:2000 lub PN-EN 933-2:1999,

– oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg normy PN-EN 933-7:2000,

– oznaczenie  zawartości  grudek  gliny,  które  oznacza  się  podobnie,  jak  zawartość
zanie-czyszczeń obcych,

– oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg normy PN-EN 933-8:2001, 
PN-EN 933-9:2001 lub PN-EN 933-10:2002.

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego
pełnych badań wg normy PN-EN 932 i PN-EN 933 oraz wyników badania specjalnego dotyczące
reaktywności alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru.

W  przypadku,  gdy  kontrola  wykaże  niezgodność  cech  danego  kruszywa  z  wymaganiami
normy PN-EN 932 i PN-EN 933, użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego uszlachetnieniu
(np.  przez  płukanie  lub  dodanie  odpowiednich  frakcji  kruszywa)  i ponownym  sprawdzeniu.
Należy  prowadzić  bieżącą  kontrolę  wilgotności  kruszywa  wg  normy  PN-EN  1097-6:2002
dla korygowania receptury roboczej betonu.

2.2.3.Woda

Do  przygotowania  mieszanki  betonowej  i  skrapiania  podłoża  stosować  można  wodę
odpowiadającą  wymaganiom  normy  PN-EN  1008-1:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.
Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym
wody  odzyskanej  z  procesów  produkcji  betonu”.  Bez  badań  laboratoryjnych  można  stosować
wodociągową wodę pitną.

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
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2.2.4.Domieszki i dodatki do betonu

Zaleca się stosowanie do mieszanek betonowych domieszek chemicznych o działaniu:

– napowietrzającym,

– uplastyczniającym,

– przyśpieszającym lub opóźniającym wiązanie.

Dopuszcza się stosowanie domieszek kompleksowych:

– napowietrzająco-uplastyczniających,

– przyśpieszająco-uplastyczniających.

Domieszki  do  betonów muszą  mieć  aprobaty,  wydane  przez  Instytut  Techniki  Budow-lanej  lub
Instytut Dróg i Mostów oraz posiadać atest producenta.

2.3. Beton

Beton do konstrukcji obiektów kubaturowych musi spełniać następujące wymagania:

– nasiąkliwość – do 5%; badanie wg normy PN-EN 206-1:2003,

– mrozoodporność  –  ubytek  masy nie większy od 5%,  spadek  wytrzymałości  na  ściskanie  nie
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150); badanie wg normy PN-EN
206-1:2003,

– wodoszczelność – większa od 0,8MPa (W8),

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

Skład mieszanki  betonowej  powinien  być  ustalony zgodnie  z  normą  PN-EN 206-1:2003 tak,
aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania
przez  wibrowanie.  Skład  mieszanki  betonowej  ustala  laboratorium  Wykonawcy  lub  wytwórni
betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Stosunek  poszczególnych  frakcji  kruszywa  grubego  ustalany  doświadczalnie  powinien
odpowiadać najmniejszej jamistości.

Zawartość  piasku  w  stosie  okruchowym  powinna  być  jak  najmniejsza  i  jednocześnie
zapewniać  niezbędną  urabialność  przy  zagęszczeniu  przez  wibrowanie  oraz  nie  powinna  być
większa niż 42% przy kruszywie grubym do 16 mm.

Optymalną zawartość piasku w mieszance betonowej ustala się następująco:

– z  ustalonym  składem  kruszywa  grubego  wykonuje  się  kilka  (3÷5)  mieszanek  betonowych  o
ustalonym teoretycznie stosunku w/c i o wymaganej konsystencji zawierających różną, ale nie
większą od dopuszczalnej, ilość piasku,

– za optymalną  ilość  piasku przyjmuje się  taką,  przy której  mieszanka betonowa zagęszczona
przez wibrowanie charakteryzuje się największą masą objętościową.

Wartość  parametru  A  do  wzoru  Bolomey’a  stosowanego  do  wyznaczenia  wskaźnika  w/c
charakteryzującego  mieszankę  betonową  należy  określić  doświadczalnie.  Współczynnik  ten
wyznacza  się  na  podstawie  uzyskanych  wytrzymałości  betonu  z  mieszanek  o  różnych
wartościach  w/c  (mniejszych  i  większych  od  wartości  przewidywanej  teoretycznie)  wykonanych
ze stosowanych materiałów.  Dla  teoretycznego  ustalenia  wartości  wskaźnika  w/c  w mieszance
można skorzystać z wartości parametru A podawanego w literaturze fachowej.

Maksymalne ilości cementu w zależności od klasy betonu są następujące:

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

– 450 kg/m3 – dla betonu klas B-35 i wyższych.

Przy  projektowaniu  składu  mieszanki  betonowej  zagęszczanej  przez  wibrowanie
i dojrzewającej w warunkach naturalnych (średnia temperatura dobowa nie niższa niż 10 st.  C),

średnią wymaganą wytrzymałość na ściskanie należy określić jako równą 1,3 Rb
G.
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Zawartość  powietrza  w  mieszance  betonowej  badana  metodą  ciśnieniową  wg  normy  PN-EN
206-1:2003 nie powinna przekraczać:

– wartości 2% – w przypadku niestosowania domieszek napowietrzających,

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

– wartości 4,5÷6,5% – dla betonu narażonego na stały dostęp wody przed zamarznięciem przy
uziarnieniu kruszywa do 16 mm.

Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej w
normie  symbolem  K-3.  Sprawdzanie  konsystencji  mieszanki  przeprowadza  się  podczas
projektowania jej składu i następnie przy wytwarzaniu.

Dopuszcza się dwie metody badania:

– metodą Ve-Be,

– metodą stożka opadowego.

Różnice  pomiędzy założoną  konsystencją  mieszanki  a  kontrolowaną  metodami  określony-mi  w
normie PN-EN 206-1:2003 nie mogą przekraczać:

– ±20% wartości wskaźnika Ve-Be,

– ±10 mm przy pomiarze stożkiem opadowym.

Pomiaru  konsystencji  mieszanek  K1  do  K3  (wg  normy  PN-EN  206-1:2003)  trzeba  dokonać
aparatem Ve-Be.

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

2.4. Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów i wyrobów do robót betonowych

Materiały  i  wyroby  do  robót  betonowych  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają
następujące warunki:

– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem i  charakterystyką  podaną  w dokumentacji  projektowej  i
specyfikacji technicznej (szczegółowej),

– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane
(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

– producent  dostarczył  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i  powszechnego lub
jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

– spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia.

Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do dziennika
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.

2.5. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót betonowych

Materiały  i  wyroby  do  robót  betonowych  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane
zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.
norm bądź aprobat technicznych.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  opakowanych
powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.

Wyroby  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych
opakowaniach  w  temperaturze  powyżej  +5°C  a  poni żej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w worki
powinny  być  układane  na  paletach  lub  drewnianej  wentylowanej  podłodze,  w  ilości  warstw  nie
większej niż 10.

47



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

9

Jeżeli  nie  ma  możliwości  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodę  należy
przechowywać  w  szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywać
wody  w  opakowaniach  po  środkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniej
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu  podano w  ST „Wy-magania ogólne”,  Kod CPV
45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzęt do wykonywania robót betonowych

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takiego  sprzętu  i  narzędzi,  które  nie  spowodują
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla
środowiska.

Do wykonywania robót betonowych należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze:

3.2.1.Dozowanie składników

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Składniki muszą być dozowane wagowo.

3.2.2.Mieszanie składników

Mieszanie  składników  musi  odbywać  się  wyłącznie  w  betoniarkach  o  wymuszonym  działaniu
(zabrania się stosować mieszarek wolnospadowych).

3.2.3.Transport mieszanki betonowej

Do transportu zewnętrznego mieszanek betonowych należy stosować mieszalniki samochodowe
(tzw.  „gruszki”).  Ilość  „gruszek”  należy  dobrać  tak,  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość
betonowania  z  uwzględnieniem  odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej
rezerwy  w  przypadku  awarii  samochodu.  Niedozwolone  jest  stosowanie  samochodów
skrzyniowych ani wywrotek.

3.2.4.Podawanie mieszanki

Do  podawania  mieszanek  należy  stosować  pojemniki  lub  pompy  do  podawania  mieszanek
plastycznych. Dopuszcza się także przenośniki taśmowe jednosekcyjne do podawania mieszanki
na odległość nie większą niż 10 m.

3.2.5.Zagęszczanie

Do zagęszczania  mieszanki  betonowej  stosować  wibratory wgłębne o  częstotliwości  min.  6000
drgań/min.  z  buławami  o  średnicy  nie  większej  od  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia
krzyżującymi się w płaszczyźnie poziomej.

Belki  i  łaty  wibracyjne  stosowane  do  wyrównywania  powierzchni  betonu  powinny
charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”,
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport cementu i przechowywanie cementu – wg  PN-EN 197-1:2002

• Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK co najmniej
trzywarstwowe wg PN-EN 197-1:2002.

• Masa  worka  z  cementem  powinna  wynosić  50±2  kg.  Kolory  rozpoznawcze  worków  oraz
napisy na workach powinny być zgodne z PN-EN 197-1:2002.

• Dla cementu luzem należy stosować  cementowagony i  cementosamochody wyposażone we
wsypy  umożliwiające  grawitacyjne  napełnianie  zbiorników  i  urządzenie  do ładowania  i
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wyładowania cementu. Cement wysyłany luzem powinien mieć identyfikator zawierający dane
zgodnie z PN-EN 197-1:2002.

• Do  każdej  partii  dostarczanego  cementu  powinien  być  dołączony  dokument  dostawy
zawierający dane oraz sygnaturę odbiorczą kontroli jakości wg PN-B-197-1:2002.

4.3. Magazynowanie kruszywa

Kruszywo należy przechowywać na dobrze zagęszczonym i odwodnionym podłożu w warunkach
zabezpieczających  je  przed  rozfrakcjowaniem,  zanieczyszczeniem  oraz  zmieszaniem  z
kruszywem innych klas petrograficznych, asortymentów, marek i gatunków.

4.4. Ogólne zasady transportu masy betonowej

4.4.1.Masę betonową należy transportować środkami nie powodującymi segregacji ani zmian w
składzie masy w stosunku do stanu początkowego.

Masę  betonową  można  transportować  mieszalnikami  samochodowymi  („gruszkami”).  Ilość
gruszek  należy dobrać  tak,  aby  zapewnić  wymaganą  szybkość  betonowania  z uwzględnieniem
odległości  dowozu,  czasu  twardnienia  betonu  oraz  koniecznej  rezerwy  w przypadku  awarii
samochodu. Niedozwolone jest stosowanie samochodów skrzyniowych ani wywrotek.

4.4.2.Czas  trwania  transportu  i  jego  organizacja  powinny  zapewniać  dostarczenie  do miejsca,
układania  masy  betonowej  o  takim  stopniu  ciekłości,  jaki  został  ustalony  dla  danego  sposobu
zagęszczenia i rodzaju konstrukcji.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż:

– 90 minut przy temperaturze otoczenia +15°C

– 70 minut przy temperaturze otoczenia +20°C

– 30 minut przy temperaturze otoczenia +30°C

4.5. Transport masy betonowej przeno śnikami ta śmowymi

Dopuszcza  się  transportowanie  przenośnikami  taśmowymi  przy  zachowaniu  następujących
warunków:

– masa betonowa powinna być co najmniej konsystencji plastycznej

– szybkość posuwu taśmy nie powinna być większa niż 1 m/s

– kąt  pochylenia  przenośnika  nie  powinien  być  większy niż  18° przy transporcie  do góry  i  12°
przy transporcie w dół

– przenośnik  powinien  być  wyposażony  w  urządzenie  do  równomiernego  wysypywania  masy
oraz do zgarniania zaprawy i zaczynu z taśmy przy jej ruchu powrotnym przy czym zgarnięty
materiał powinien być stopniowo wprowadzony do dostarczanej masy betonowej.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE 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  uwzględniające  wszystkie  warunki,  w  jakich  będą  wykonywane  roboty
betonowe oraz projekty deskowań i rusztowań.

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót 

Rozpoczęcie  robót  betoniarskich  może  nastąpić  na  podstawie  dostarczonego  przez
Wykonawcę  szczegółowego  programu  i  dokumentacji  technologicznej  (zaakceptowanej  przez
Inspektora nadzoru) obejmującej:
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– wybór składników betonu,

– opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych,

– sposób wytwarzania mieszanki betonowej,

– sposób transportu mieszanki betonowej,

– kolejność i sposób betonowania,

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

– sposób pielęgnacji betonu,

– warunki rozformowania konstrukcji (deskowania),

– zestawienie koniecznych badań.

Przed przyst ąpieniem do betonowania powinna by ć stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidłowo ść  wykonania  wszystkich  robót  poprzedzaj ących  betonowanie,
a w szczególno ści:

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

– prawidłowość wykonania zbrojenia,

– zgodność rzędnych z projektem,

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

– przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej,

– prawidłowość  wykonania  wszystkich  robót  zanikających,  między  innymi  wykonania  przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

– prawidłowość  rozmieszczenia i  niezmienność  kształtu  elementów wbudowanych w betonową
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.),

– gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania.

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

Betonowanie  można  rozpocząć  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora  nadzoru  potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.3. Wytwarzanie, podawanie i układanie mieszanki be tonowej

Wytwarzanie  mieszanki  betonowej  powinno  odbywać  się  wyłącznie  w  wyspecjalizowanym
zakładzie produkcji betonu, który może zapewnić żądane w ST wymagania.

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

– ±2% – przy dozowaniu cementu i wody,

– ±3% – przy dozowaniu kruszywa.

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji.

Wagi powinny być kontrolowane co najmniej raz w roku.

Urządzenia  dozujące  wodę  i  płynne  domieszki  powinny  być  sprawdzane  co  najmniej  raz  w
miesiącu. Przy dozowaniu składników powinno się  uwzględniać  korektę  związaną  ze zmiennym
zawilgoceniem kruszywa.

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

Do  podawania  mieszanek  betonowych  należy  stosować  pojemniki  o  konstrukcji
umożliwiającej  łatwe  ich  opróżnianie  lub  pompy  przystosowanej  do  podawania  mieszanek
plastycznych. Przy stosowaniu pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki
betonowej przy wylocie.

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

Przy  wykonywaniu  elementów  konstrukcji  monolitycznych  należy  przestrzegać  wymogów
dokumentacji technologicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia:

– w  fundamentach,  ścianach  i  ramach  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z
pojemnika lub rurociągu pompy bądź też za pośrednictwem rynny warstwami o grubości do 40
cm, zagęszczając wibratorami wgłębnymi,

– przy  wykonywaniu  płyt  mieszankę  betonową  należy  układać  bezpośrednio  z pojemnika  lub
rurociągu pompy,

– przy  betonowaniu  oczepów,  gzymsów,  wsporników,  zamków  i  stref  przydylatacyjnych
stosować wibratory wgłębne.

Przy zagęszczeniu mieszanki betonowej należy spełniać następujące warunki:

– wibratory  wgłębne  stosować  o  częstotliwości  min.  6000  drgań  na  minutę,  z buławami  o
średnicy  nie  większej  niż  0,65  odległości  między  prętami  zbrojenia  leżącymi  w płaszczyźnie
poziomej,

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi nie wolno dotykać zbrojenia buławą wibratora,

– podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5÷8 cm
w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20÷30 s., po czym
wyjmować powoli w stanie wibrującym,

– kolejne  miejsca  zagłębienia  buławy  powinny  być  od  siebie  oddalone  o  1,4  R,  gdzie  R jest
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3÷0,5 m,

– belki  (ławy)  wibracyjne  powinny  być  stosowane  do  wyrównania  powierzchni  betonu  płyt
pomostów i charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości;

– czas  zagęszczania  wibratorem  powierzchniowym  lub  belką  (łatą)  wibracyjną  w jednym
miejscu powinien wynosić od 30 do 60 s.,

– zasięg  działania  wibratorów  przyczepnych  wynosi  zwykle  od  20  do  50  cm  w kierunku
głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów należy ustalić
doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola.

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych
z Projektantem.

Ukształtowanie  powierzchni  betonu  w  przerwie  roboczej  powinno  być  uzgodnione
w Projektantem, a w prostszych przypadkach można się  kierować  zasadą,  że powinna ona być
prostopadła do powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana
do  połączenia  betonu  stwardniałego  ze  świeżym  przez  usunięcie  z powierzchni  betonu
stwardniałego,  luźnych  okruchów  betonu  oraz  warstwy  szkliwa  cementowego  oraz  zwilżenie
wodą.
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania.

W  przypadku  przerwy  w  układaniu  betonu  zagęszczanym  przez  wibrowanie  wznowienie
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20 st. C, czas trwania przerwy nie powinien
przekraczać 2 godzin.

Po  wznowieniu  betonowania  należy  unikać  dotykania  wibratorem  deskowania,  zbrojenia  i
poprzednio ułożonego betonu.

W  przypadku,  gdy  betonowanie  konstrukcji  wykonywane  jest  także  w  nocy,  konieczne  jest
wcześniejsze  przygotowanie  odpowiedniego  oświetlenia,  zapewniającego  prawidłowe
wykonawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy.

5.4. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wi ązaniu betonu
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Betonowanie konstrukcji  należy wykonywać  wyłącznie w temperaturach nie niższych niż  plus 5
st.  C,  zachowując  warunki  umożliwiające  uzyskanie  przez  beton  wytrzymałości  co  najmniej  15
MPa przed pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być  zbadane
na próbkach przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5 st. C, jednak
wymaga to zgody Inspektora  nadzoru  oraz zapewnienia  temperatury mieszanki  betonowej  +20
st. C w chwili  układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą  ciepła w czasie
co najmniej 7 dni. Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna
być wyższa niż 35 st. C.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy wówczas
zabezpieczyć miejsce robót za pomocą mat lub folii.

5.5. Pielęgnacja betonu

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

Przy  temperaturze  otoczenia  wyższej  niż  +5  st.  C  należy  nie  później  niż  po  12 godz.  od
zakończenia  betonowania  rozpocząć  pielęgnację  wilgotnościową  betonu  i prowadzić  ją
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę).

Przy temperaturze otoczenia +15 st. C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3
dni  co  3  godziny w dzień  i  co  najmniej  1  raz w nocy,  a  w następne dni  co  najmniej  3  razy  na
dobę.

Woda  stosowana  do  polewania  betonu  powinna  spełniać  wymagania  normy  PN-EN
1008-1:2004.

W  czasie  dojrzewania  betonu  elementy  powinny  być  chronione  przed  uderzeniami  i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie co najmniej 15 MPa.

5.6. Wykańczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania:

– wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię,

– pęknięcia i rysy są niedopuszczalne,

– wypukłości i wgłębienia nie powinny być większe niż 2 mm.

Ostre  krawędzie  betonu  po  rozdeskowaniu  powinny  być  oszlifowane.  Jeżeli  dokumentacja
projektowa  nie  przewiduje  specjalnego  wykończenia  powierzchni  betonowych  konstrukcji,  to
bezpośrednio  po  rozebraniu  deskowań  należy  wszystkie  wystające  nierówności  wyrównać  za
pomocą tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.7. Rusztowania

Rusztowania  należy  wykonać  na  podstawie  projektu  technologicznego  opracowanego  przez
Wykonawcę  w  ramach  ceny  kontraktowej  i  uzgodnionej  z  Inspektorem  nadzoru.  Rusztowania
mogą być wykonane z elementów drewnianych lub stalowych.

Rusztowania  powinny  w  czasie  ich  eksploatacji  zapewnić  sztywność  i  niezmienność  układu
geometrycznego i bezpieczeństwo konstrukcji.

Wykonanie  rusztowań  powinno  uwzględniać  „podniesienie  wykonawcze”  związane  za strzałką
konstrukcji oraz ugięciem i osiadaniem rusztowań pod wpływem ciężaru układanego betonu.

Wykonawca  powinien  przedłożyć  Inspektorowi  nadzoru  do  akceptacji  szczegółowe  rysunki
robocze rusztowań.
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Całkowita  rozbiórka  rusztowań  może  nastąpić  po  osiągnięciu  przez  beton  wytrzymałości
wymaganej przez PN-B-06251. Rusztowanie należy rozbierać stopniowo, pod ścisłym nadzorem,
unikając  jednoczesnego  usunięcia  większej  liczby  podpór.  Terminy  rozdeskowania  konstrukcji
należy ustalić według PN-B-06251.

5.8. Deskowania

Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy
wykonać  według  projektu  technologicznego deskowania,  opracowanego  na  podstawie  obliczeń
statyczno-wytrzymałościowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja  deskowań  powinna  być  sprawdzana  na  siły  wywołane  parciem  świeżej  masy
betonowej i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać:

– szybkość betonowania,

– sposób zagęszczania,

– obciążenia pomostami roboczymi.

Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki:

– zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji,

– zapewniać jednorodną powierzchnię betonu,

– zapewniać odpowiednią szczelność,

– zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia,

– wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych.

Deskowania  zaleca  się  wykonywać  ze  sklejki.  W  uzasadnionych  przypadkach  na część
deskowań można użyć desek z drzew iglastych III lub IV klasy. Minimalna grubość desek wynosi
32 mm.

Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki,
gdzie nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw
sztucznych  albo  pianką.  Należy  zwrócić  szczególną  uwagę  na  uszczelnienie  styków  ścian  z
dnem deskowania oraz styków deskowań belek i poprzecznic.

Sfazowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową.

Belki  gzymsowe  oraz  gzymsy  wykonywane  razem  z  pokrywami  okapowymi  muszą  być
wykonywane w deskowaniu z zastosowaniem wykładzin.

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

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jako ści  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”,  Kod CPV
45000000-7, pkt 6.

6.2. Badania kontrolne betonu

Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania
pobierać  próbki  kontrolne  w postaci  kostek  sześciennych o  boku 15 cm w liczbie  nie  mniejszej
niż:

– 1 próbka na 100 zarobów,

– 1 próbka na 50 m3 betonu,

– 3 próbki na dobę,

– 6 próbek na partię betonu.

53



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

15

Próbki  pobiera  się  losowo  po  jednej,  równomiernie  w  okresie  betonowania,  a następnie
przechowuje się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250.

Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji.

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

W  przypadku  niespełnienia  warunków  wytrzymałości  betonu  na  ściskanie  po  28 dniach
dojrzewania,  dopuszcza  się  w  uzasadnionych  przypadkach,  za  zgodą  Inspektora  nadzoru,
spełnienie tego warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni.

Dopuszcza się  pobieranie  dodatkowych próbek  i  badanie  wytrzymałości  betonu na ściskanie  w
okresie krótszym niż od 28 dni.

Dla  określenia  nasiąkliwości  betonu  należy  pobrać  przy  stanowisku  betonowania  co najmniej
jeden  raz  w  okresie  betonowania  obiektu  oraz  każdorazowo  przy  zmianie  składników  betonu,
sposobu układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie
nieregularnym, zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003.

Próbki  trzeba  przechowywać  w  warunkach  laboratoryjnych  i  badać  w  okresie  28 dni  zgodnie
z normą PN-EN 206-1:2003.

Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Dla  określenia  mrozoodporności  betonu  należy  pobrać  przy  stanowisku  betonowania  co
najmniej jeden raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników i
sposobu  wykonywania  betonu  po  12  próbek  regularnych  o  minimalnym  wymiarze  boku  lub
średnicy próbki  100 mm.  Próbki  należy przechowywać  w warunkach  laboratoryjnych  i  badać  w
okresie 90 dni zgodnie z normą PN-EN 206-1:2003.

Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Przy  stosowaniu  metody  przyśpieszonej  wg  normy  PN-EN  206-1:2003  liczba  próbek
reprezentujących  daną  partię  betonu  może  być  zmniejszona  do  6,  a  badanie  należy
przeprowadzić w okresie 28 dni.

Wymagany  stopień  wodoszczelności  sprawdza  się,  pobierając  co  najmniej  jeden  raz
w okresie  betonowania  obiektu  oraz  każdorazowo  przy  zmianie  składników  i  sposobu
wykonywania betonu po 6 próbek regularnych o grubości nie większej niż 160 mm i minimalnym
wymiarze boku lub średnicy 100 mm.

Próbki  przechowywać  należy w warunkach laboratoryjnych i  badać  w okresie  28 dni  wg  normy
PN-EN 206-1:2003.

Dopuszcza się badanie wodoszczelności na próbkach wyciętych z konstrukcji.

Na  Wykonawcy  spoczywa  obowiązek  zapewnienia  wykonania  badań  laboratoryjnych  (przez
własne  laboratoria  lub  inne  uprawnione)  przewidzianych  normą  PN-B-06250,  a także
gromadzenie,  przechowywanie  i  okazywanie  Inspektorowi  nadzoru  wszystkich  wyników  badań
dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów.

Jeżeli  beton  poddany  jest  specjalnym  zabiegom  technologicznym,  należy  opracować  plan
kontroli  jakości  betonu  dostosowany  do  wymagań  technologii  produkcji.  W planie  kontroli
powinny być uwzględnione badania przewidziane aktualną normą i niniejszą ST oraz ewentualnie
inne, konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych.

Badania powinny obejmować:

– badanie składników betonu,

– badanie mieszanki betonowej,

– badanie betonu.

Zestawienie wymaganych bada ń wg PN-EN 206-1:2003:
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Rodzaj 
badania

Metoda badania 
według

Termin lub
często ść 
badania

SKŁADNIKI
BETONU

1) Badanie cementu
– czasu wiązania
– stałość objętości
– obecności grudek
– wytrzymałości

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

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

Bezpośrednio przed
użyciem każdej
dostarczonej partii

2) Badanie kruszywa
– składu ziarnowego
– kształtu ziaren
– zawartości pyłów
– zawartości

zanieczyszczeń
– wilgotności

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

j.w.

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

Przy rozpoczęciu
robót i w przypadku
stwierdzenia
zanieczyszczenia

4) Badanie dodatków i
domieszek

PN-EN 480
i Aprobata
Techniczna

MIESZANKA
BETONOWA

Urabialność PN-EN 206-1:2003 Przy rozpoczęciu
robót

Konsystencja j.w. Przy projektowaniu 
recepty i 2 razy 
na zmianę roboczą

Zawartość powietrza j.w. j.w.

BETON 1) Wytrzymałość na ściskanie
na próbkach

j.w. Po ustaleniu recepty
i po wykonaniu każdej
partii betonu

2) Wytrzymałość
na ściskanie 
– badania nieniszczące

PN-B-06261 W przypadkach
technicznie
uzasadnionych

3) Nasiąkliwość PN-EN 206-1:2003 Po ustaleniu recepty,
3 razy w okresie
wykonywania
konstrukcji i raz

na 5000 m3 betonu

4) Mrozoodporność j.w. j.w.

5) Przepuszczalność wody j.w. j.w.

6.3. Kontrola deskowa ń i rusztowa ń

Badania elementów rusztowań należy przeprowadzić w zależności od użytego materiału zgodnie
z:

– PN-M-47900-2:1996 w przypadku elementów stalowych,

– PN-B-03163:1998 w przypadku konstrukcji drewnianych.

Każde deskowanie powinno być odebrane. Przedmiotem sprawdzenia w czasie odbioru powinny
być:

– klasy drewna i jego wady (sęki)

– szczelność deskowań w płaszczyznach i narożach wklęsłych

– poziom górnej krawędzi i powierzchni deskowania przed i po betonowaniu.

Dopuszcza się następujące odchyłki deskowań w stosunku do wielkości założonych w projekcie
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technologicznym deskowań:

a) rozstaw żeber ± 0,5%, lecz nie więcej niż o 2 cm,

b) odchylenie deskowań od prostoliniowości lub od płaszczyzny o 0,1%,

c) różnice w grubości desek ± 0,2 cm,

d) odchylenie ścian od pionu o ± 0,2%, lecz nie więcej niż 0,5 cm,

e) wybrzuszenie powierzchni o ± 0,2 cm, na odcinku 3 m,

f) odchyłki wymiarów wewnętrznych deskowań (przekrojów betonowych):

– 0,2% wysokości, lecz nie więcej niż – 0,5 cm,

– + 0,5% wysokości, lecz nie więcej niż + 2 cm,

– - 0,2% grubości (szerokości), lecz nie więcej niż + 0,5 cm.

W każdym rusztowaniu w czasie odbioru należy sprawdzić:

– rodzaj materiału (klasę drewna – nie należy stosować do rusztowań klasy niższej niż K27),

– łączniki i złącza,

– poziomy górnych krawędzi przed obciążeniem i po obciążeniu oraz krawędzie dolne,

– efektywność stężeń,

– przygotowanie podłoża i sposób przekazywania nacisków na podłoże.

Rusztowania  i  deskowania  powinny być  przedmiotem bieżącej  kontroli  geodezyjnej  podczas
ich  budowy,  w  czasie  betonowania  oraz  demontażu  (sprawdzenie  wpływu  zdjęcia  rusztowań  i
deskowań na odkształcenia konstrukcji nośnej).

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST  „Wymaga nia  ogólne”,  Kod  CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót betonowych

Objętość konstrukcji betonowej lub żelbetowej oblicza sić w m3 (metr sześcienny). Do obliczenia
ilości przedmiarowej lub obmiarowej przyjmuje się  wymiary według dokumentacji projektowej. Z
kubatury nie potrąca się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymaga nia  ogólne”,  Kod  CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj ących lub ulegaj ących zakryciu

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6 niniejszej specyfikacji.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać, że roboty betoniarskie
zostały  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  specyfikacją  techniczną
(szczegółową).

Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  jest  negatywny  roboty  należy  uznać  za  niezgodne  z
wymaganiami.  W  takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  koniecznych  do  usunięcia
nieprawidłowości.  Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy przedstawić  je do ponownego
odbioru.

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  należy
zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).
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8.3. Odbiór cz ęściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru
częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika
budowy.

Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót, jeżeli
taką formę przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.

Wykonawca robót obowi ązany jest przedło żyć komisji nast ępujące dokumenty:

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,

– szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  wykonywania
robót,

– dziennik  budowy i  książki  obmiarów z zapisami  dokonywanymi  w toku  prowadzonych  robót,
protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,

– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych
materiałów i wyrobów budowlanych,

– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,
przeprowadzić  badania  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6  niniejszej  ST,  porównać  je  z
wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej  specyfikacji  technicznej  robót
betoniarskich  (szczegółowej),  opracowanej  dla  odbieranego  przedmiotu  zamówienia,  oraz
dokonać oceny wizualnej.

Konstrukcje  betonowe  i  żelbetowe  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  są
pozytywne,  a  dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod
względem merytorycznym.

Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  konstrukcje  nie  powinny  być  odebrane.  W
takim przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:

– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania
konstrukcji  w stosunku  do  wymagań  określonych  w dokumentacji  projektowej  i niniejszej
specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,

– jeżeli odchylenia od wymagń nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości konstrukcji
zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z jednoczesnym
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych.

– w przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania,  wykonawca  zobowiązany  jest
usunąć wadliwie wykonany element konstrukcyjny, wykonać  go ponownie i powtórnie zgłosić
do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
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Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

– ocenę wyników badań,

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania konstrukcji z zamówieniem.

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji

Celem  odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  konstrukcji  betonowej  lub
żelbetowej  po  użytkowaniu  w  tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie
ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej
konstrukcji, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej;
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie
zauważone wady w wykonanych robotach betoniarskich.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASO WYCH I PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

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

9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści

Rozliczenie  robót  betoniarskich  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego
zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu
odbiorów częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą  następuje  po  dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego.

Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonywanego  i  odebranego  zakresu  robót  betoniarskich
stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:

– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny  jednostkowe  wykonania  1  m3  konstrukcji  betonow ych  lub  żelbetowych  lub  kwoty
ryczałtowe uwzgl ędniaj ą:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,

– obsługę sprzętu,

– montaż rusztowań z pomostami i deskowań,

– przygotowanie  mieszanki  betonowej  wraz  z  wbudowaniem  w  konstrukcję  oraz
z zagęszczeniem i pielęgnacją,

– wykonanie przerw dylatacyjnych,

– wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie
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potrzebnych zakotwień, marek, rur itp.,

– demontaż deskowań, rusztowań i pomostów wraz z ich oczyszczeniem,

– oczyszczenie  stanowiska  pracy  i  usunięcie,  będących  własnością  wykonawcy,  materiałów
rozbiórkowych i urządzeń,

– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych,

– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

Cena jednostkowa i kwota ryczałtowa nie obejmuje podatku VAT.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-EN 196-1:2006

Metody badania cementu. Część 1: Oznaczanie wytrzymałości.

2. PN-EN 196-2:2006

Metody badania cementu. Część 2: Analiza chemiczna cementu.

3. PN-EN 196-3:2006

Metody badania cementu. Część 3: Oznaczanie czasu wiązania i stałości objętości.

4. PN-EN 196-6:1997

Metody badania cementu. Część 6: Oznaczanie stopnia zmielenia.

5. PN-EN 197-1:2002

Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dla cementu powszechnego użytku.

6. PN-EN 197-1:2002/A1:2005

– jw. –

7. PN-EN 197-2:2002

Cement. Część 2: Ocena zgodności.

8. PN-EN 932-1:1999

Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 1: Metody pobierania próbek.

9. PN-EN 932-2:2001

Badania  podstawowych  właściwości  kruszyw  –  Część  2:  Metody  pomniejszania  próbek
laboratoryjnych.

10. PN-EN 932-3:1999

Badania podstawowych właściwości kruszyw – Część 3: Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego.

11. PN-EN 932-3:1999/A1:2004

– jw. –

12. PN-EN 932-5:2001

Badania  podstawowych  właściwości  kruszyw  –  Część  5:  Wyposażenie  podstawowe  i
wzorcowanie.

13. PN-EN 932-6:2002

Badania  podstawowych  właściwości  kruszyw  –  Część  6:  Definicje  powtarzalności  i
odtwarzalności.

14. PN-EN 933-1:2000

Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  1:  Oznaczenie  składu  ziarnowego  –
Metoda przesiewowa.

15. PN-EN 933-1:2000/A1:2006
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– jw. –

16. PN-EN 933-2:1999

Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  2:  Oznaczenie  składu  ziarnowego  –
Nominalne wymiary otworów sit ba-dawczych.

17. PN-EN 933-3:1999

Badania geometrycznych właściwości kruszyw – Część 3: Oznaczanie kształtu ziaren za pomocą
wskaźnika płaskości.

18. PN-EN 933-3:1999/A1:2004

– jw. –

19. PN-EN 933-4:2001

Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  4:  Oznaczanie  kształtu  ziaren  –
Wskaźnik kształtu.

20. PN-EN 933-5:2000

Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw –  Część  5:  Oznaczenie  procentowej  zawartości
ziaren o powierzchniach powstałych w wyniku przekruszenia lub łamania kruszyw grubych.

21. PN-EN 933-5:2000/A1:2005

– jw. –

22. PN-EN 933-6:2002

Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  6:  Ocena  właściwości  powierzchni  –
Wskaźnik przepływu kruszyw.

23. PN-EN 933-6:2002/AC:2004

– jw. –

24. PN-EN 933-7:2000

Badanie  geometrycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  7:  Ozna-czenie  zawartości  muszli  –
Zawartość procentowa muszli w kru-szywach grubych.

25. PN-EN 933-8:2001

Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 8: Ocena zawartości drobnych cząstek –
Badanie wskaźnika piaskowego.

26. PN-EN 933-9:2001

Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 9: Ocena zawartości drobnych cząstek –
Badanie błękitem metylenowym.

27. PN-EN 933-10:2002

Badanie geometrycznych właściwości kruszyw – Część 10: Ocena zawartości drobnych cząstek
– Uziarnienie wypełniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza).

28. PN-EN 1097-3:2000

Badanie  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  3:  Oznaczanie  gęstości
nasypowej i jamistości.

29. PN-EN 1097-6:2002

Badanie  mechanicznych  i  fizycznych  właściwości  kruszyw  –  Część  6:  Oznaczanie  gęstości
ziaren i nasiąkliwości.

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
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– jw. –

33. PN-EN 12620:2004

Kruszywa do betonu.

34. PN-EN 12620:2004/AC:2004

– jw. –

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 badań.  Część  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 badań. Część 2: Oznaczanie czasu wiązania.

41. PN-EN 480-4:2006(u)

Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Część  4:  Oznaczanie  ilości  wody
wydzielającej się samoczynnie z mieszanki betonowej.

42. PN-EN 480-5:2006(u)

Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Część  5:  Oznaczanie  absorpcji
kapilarnej.

43. PN-EN 480-6:2006(u)

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Metody badań. Część 6: Analiza w podczerwieni.

44. PN-EN 480-8:1999

Domieszki  do  betonu,  zapraw  i  zaczynu.  Metody  badań.  Część  8:  Oznaczanie  umownej
zawartości suchej substancji.

45. PN-EN 480-10:1999

Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Część  10:  Oznaczanie  zawartości
chlorków rozpuszczalnych w wodzie.

46. PN-EN 480-12:2006(u) 

Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu.  Metody  badań.  Część  12:  Oznaczanie  zawartości
alkaliów w domieszkach.

47. PN-EN 1008-1:2004

Woda  zarobowa  do  betonu.  Część  1:  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatności wody zarobowej do beto-nu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

48. PN-EN 206-1:2003

Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność.

49. PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 

– jw. –

50. PN-EN 206-1:2003/A1:2005 

– jw. –
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51. PN-EN 206-1:2003/A2:2006

– jw. –

52. PN-EN 12504-1:2001

Badanie  betonu  w konstrukcjach.  Część  1:  Odwierty  rdzeniowe  –  Wycinanie,  ocena  i  badanie
wytrzymałości na ściskanie.

53. PN-EN 12504-2:2002

Badanie betonu w konstrukcjach. Część 2: Badania nieniszczące – Oznaczanie liczby odbicia.

54. PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004

– jw. –

55. PN-EN 12504-3:2006

Badanie betonu w konstrukcjach. Część 3: Oznaczanie siły wyrywającej.

56. PN-EN 12504-4:2005

Badanie betonu w konstrukcjach. Część 4: Oznaczanie prędkości fali ultradźwiękowej.

57. PN-B-06251

Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne. (Norma wycofana bez zastąpienia)

58. PN-75/D-96000

Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia.

59. PN-72/D-96002

Tarcica liściasta 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 przemieszczeń. Terminologia podsta-wowa.

63. PN-M-47900-1:1996

Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 1: Określenia, podział i główne parametry.

64. PN-M-47900-2:1996

Rusztowania  stojące  metalowe  robocze.  Część  2:  Rusztowania  stojakowe  z  rur  stalowych.
Ogólne wymagania i badania oraz eksploatacja.

65. PN-M-47900-3:1996

Rusztowania stojące metalowe robocze. Część 3: Rusztowania ramowe.

66. PN-EN 74-1:2006(u)

Złącza,  sworznie centrujące i  podstawki  stosowane w deskowaniach i  rusztowaniach.  Część  1:
Złącza do rur – Wymagania i metody badań.

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 dotyczące zarządzania jakością i zapewnienie jakości.
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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  zgodności  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z 2004  r.
Nr 204, poz. 2087).

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

10.3. Rozporz ądzenia, instrukcje i inne dokumenty

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

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

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

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

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją  konstrukcji  betonowych i  żelbetowych,  wydanie  ITB
nr 240/82.

– Instrukcja  zabezpieczenia  przed  korozją  alkaliczną  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

(STANDARDOWE)

Kod 45262300 – BETONOWANIE
Oznaczenie kodu według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)

Kod 45262310
ZBROJENIE

(Przygotowanie i monta ż zbrojenia)
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru  zbrojenia  betonu  w  konstrukcjach  żelbetowych  wykonywanych  na  mokro  w budynkach  oraz
obiektach budownictwa inżynieryjnego.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu
i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

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

1.3. Zakres robót obj ętych ST

Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  Specyfikacji  mają  zastosowanie  przy  wykonywaniu  zbrojenia  konstrukcji
budynków oraz obiektów budownictwa inżynieryjnego.

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  mające  na  celu  wykonanie  robót
związanych z:

– przygotowaniem zbrojenia,

– montażem zbrojenia,

– kontrolą jakości robót i materiałów.

Zakres robót obejmuje elementy konstrukcyjne fundamentów, podpór, murów, konstrukcje szkieletowe,
płyty, belki, podciągi, gzymsy oraz konstrukcje związane z wyposażeniem i obsługą obiektów.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”.

Pręty stalowe wiotkie  – pręty stalowe o przekroju kołowym żebrowane o średnicy do 40 mm.

Zbrojenie niespr ężajace – zbrojenie konstrukcji betonowej niewprowadzające do niej naprężeń w sposób
czynny.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  ST  i  poleceniami Inspektora nadzoru.  Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w ST Kod
CPV 45000000-7.

2. MATERIAŁY

Ogólne  wymagania  dotyczące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podano  w  ST  Kod  CPV
45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2.

2.1. Stal zbrojeniowa

2.1.1.  Asortyment stali zbrojeniowej

Do  zbrojenia  konstrukcji  żelbetowych  prętami  wiotkimi  w  obiektach  budowlanych  objętych  zakresem
kontraktu  stosuje  się  stal  klas  i  gatunków wg  dokumentacji  projektowej,  wg  normy PN-H-84023/6:  AIIIN,
gatunku RB500W/BSt500S-O.T.B. oraz stal klasy AI, gatunku St3SX-b.

2.1.2. Właściwo ści mechaniczne i technologiczne stali zbrojeniowej

Pręty okrągłe  żebrowane ze  stali  gatunku  RB500W/BSt500S-Q.T.B.  (Aprobata  Techniczna  IBDiM Nr  AT/
2001-04-1115) o następujących parametrach:

– średnica pręta w mm 8÷10
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– granica plastyczności Re (min) w MPa 500

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 550

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 490

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 375

– wydłużenie (min) w % 10

– zginanie do kąta 60° brak p ęknięć i rys w złączu.

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunku 18G2-b wg normy PN-H-84023/06 o następujących parametrach:

– średnica pręta w mm 6÷32

– granica plastyczności Re (min) w MPa 355

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 490

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 355

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 295

– wydłużenie (min) w % 20

– zginanie do kąta 60° brak p ęknięć i rys w złączu.

Pręty okrągłe żebrowane ze stali gatunkuSt3SX-b wg normy PN-H-84023/01 o następujących parametrach:

– średnica pręta w mm 5,5÷40

– granica plastyczności Re (min) w MPa 240

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 370

– wytrzymałość charakterystyczna w MPa 240

– wytrzymałość obliczeniowa w MPa 200

– wydłużenie (min) w % 24

– zginanie do kąta 180° brak p ęknięć i rys w złączu.

Pręty okrągłe gładkie ze stali gatunku St0S-b wg normy PN-H-84023 o następujących parametrach:

– średnica pręta w mm 5,5÷40

– granica plastyczności Re (min) w MPa 220

– wytrzymałość na rozciąganie Rm (min) w MPa 310

– wydłużenie (min) w % 22

– zginanie do kąta 180° brak p ęknięć i rys w złączu.

Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań.

Na  powierzchni  czołowej  prętów  niedopuszczone  są  jamy  usadowe,  rozwarstwienia,  pęknięcia  widoczne
gołym okiem.

2.1.3. Wymagania przy odbiorze

Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-H-93215.

Przeznaczona  do  odbioru  na  budowie  partia  prętów  musi  być  zaopatrzona  w  atest,  w którym  mają  być
podane:

– nazwa wytwórcy,

– oznaczenie wyrobu wg normy PN-H-93215,

– numer wytopu lub numer partii,

– wszystkie wyniki przeprowadzonych badań oraz skład chemiczny według analizy wytopowej,

– masa partii,

– rodzaj obróbki cieplnej.

Na  przywieszkach  metalowych  przymocowanych  do  każdej  wiązki  prętów  lub  kręgu  prętów  (po  dwie  do
każdej wiązki) muszą znajdować się następujące informacje:

– znak wytwórcy,

– średnica nominalna,

– znak stali,
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– numer wytopu lub numer partii,

– znak obróbki cieplnej.

2.2. Drut monta żowy

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego.

2.3. Podkładki dystansowe

Dopuszcza  się  stosowanie  stabilizatorów  i  podkładek  dystansowych  wyłącznie  z  betonu.  Podkładki
dystansowe muszą być przymocowane do prętów.

3. SPRZĘT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 3.

Sprzęt  używany  przy  przygotowaniu  i  montażu  zbrojenia  wiotkiego  w  konstrukcjach  budowlanych
powinien spełniać  wymagania obowiązujące w budownictwie ogólnym. W szczególności wszystkie rodzaje
sprzętu,  jak:  giętarki,  prościarki,  zgrzewarki,  spawarki  powinny  być  sprawne  oraz  posiadać  fabryczną
gwarancję i instrukcję obsługi. Sprzęt powinien spełniać wymagania BHP, jak przykładowo osłony zębatych
i pasowych urządzeń mechanicznych. Miejsca lub elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi powinny
być  specjalnie  oznaczone.  Sprzęt  ten  powinien  podlegać  kontroli  osoby  odpowiedzialnej  za  BHP  na
budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 4.

Pręty do zbrojenia powinny być przewożone odpowiednimi środkami transportu, w sposób zapewniający
uniknięcie trwałych odkształceń oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

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
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty zbrojarskie.

5.2. Przygotowanie zbrojenia

5.2.1. Przygotowanie,  monta ż  i  odbiór  zbrojenia  powinien  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN 
91/5-10042, a klasy i gatunki stali winny być zgodne z dokumentacją projektową.

5.2.2. Czyszczenie pr ętów

Pręty  przed  ich  użyciem  do  zbrojenia  konstrukcji  należy oczyścić  z  zendry,  luźnych  płatków  rdzy,  kurzu  i
błota. Pręty zbrojenia zatłuszczone lub zabrudzone farbą  olejną  można opalać  lampami benzynowymi lub
czyścić preparatami rozpuszczającymi tłuszcze.

Stal narażoną na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką.

Stal  pokrytą  łuszczącą  się  rdzą  i  zabłoconą  oczyszcza  się  szczotkami  drucianymi  ręcznie  lub
mechanicznie  bądź  też  przez  piaskowanie.  Po  oczyszczeniu  należy  sprawdzić  wymiary  przekroju
poprzecznego prętów.

Stal tylko zabrudzoną można zmyć strumieniem wody.

Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody.

Możliwe są również inne sposoby czyszczenia stali zbrojeniowej akceptowane przez Inspektora nadzoru.

5.2.3. Prostowanie pr ętów

Dopuszcza  się  prostowanie  prętów  za  pomocą  kluczy,  młotków,  ścianek.  Dopuszczalna  wielkość
miejscowego odchylenia od linii prostej wynosi 4 mm.

5.2.4. Cięcie pr ętów zbrojeniowych

Cięcie prętów należy wykonywać przy maksymalnym wykorzystaniu materiału. Wskazane jest sporządzenie
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w tym celu planu cięcia. Cięcia przeprowadza się przy użyciu mechanicznych noży. Dopuszcza się również
cięcie palnikiem acetylenowym.

5.2.5. Odgięcia pr ętów, haki

Minimalne  średnice  trzpieni  używanych  przy  wykonywaniu  haków  zbrojenia  podaje  tabela  Nr  23  normy
PN-S-10042.  Minimalna  odległość  od  krzywizny  pręta  do  miejsca,  gdzie  można  na  nim  położyć  spoinę,
wynosi 10d dla stali A-III i A-II lub 5d dla stali A-I. Na zimno na budowie można wykonywać odgięcia prętów
o  średnicy  d  ≤  12  mm.  Pręty  o  średnicy  d > 12  mm  powinny  być  odginane  z  kontrolowanym
podgrzewaniem.

W  miejscach  zagięć  i  załamań  elementów  konstrukcji,  w  których  zagięciu  ulegają  jednocześnie
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, należy stosować średnicę zagięcia równą co najmniej 20d.

Wewnętrzna średnica odgięcia strzemion i prętów montażowych powinna spełniać  warunki podane dla
haków. Przy odbiorze haków i odgięć  prętów należy zwrócić  szczególną  uwagę  na ich zewnętrzną  stronę.
Niedopuszczalne są tam pęknięcia powstałe podczas wyginania.

5.3. Monta ż zbrojenia

5.3.1. Wymagania ogólne

Układ  zbrojenia  w  konstrukcji  musi  umożliwiać  jego  dokładne  otoczenie  przez  jednorodny  beton.  Po
ułożeniu  zbrojenia  w  deskowaniu  rozmieszczenie  prętów  względem  siebie  i względem  deskowania  nie
może  ulec  zmianie.  W  konstrukcję  można  wbudować  stal  pokrytą  co  najwyżej  nalotem  niełuszczącej  się
rdzy.

Nie  można  wbudować  stali  zatłuszczonej  smarami  lub  innymi  środkami  chemicznymi,  zabrudzonej
farbami, zabłoconej i oblodzonej, stali, która była wystawiona na działanie słonej wody.

Minimalna grubość  otuliny zewnętrznej w świetle prętów i powierzchni przekroju elementu żelbetowego
powinna wynosić co najmniej:

– 0,07 m – dla zbrojenia głównego fundamentów i podpór masywnych,

– 0,055 m – dla strzemion fundamentów i podpór masywnych,

– 0,05 m – dla prętów głównych lekkich podpór i pali,

– 0,03 m – dla zbrojenia głównego ram, belek, pociągów, gzymsów,

– 0,025 m – dla strzemion ram, belek, podciągów i zbrojenia płyt, gzymsów.

Układanie  zbrojenia  bezpośrednio  na  deskowaniu  i  podnoszenie  na  odpowiednią  wysokość  w  trakcie
betonowania jest niedopuszczalne.

Niedopuszczalne jest chodzenie po wykonanym szkielecie zbrojeniowym.

5.3.2. Montowanie zbrojenia

Pręty zbrojenia należy łączyć w sposób określony w dokumentacji projektowej.

Skrzyżowania  prętów  należy  wiązać  drutem  wiązałkowym,  zgrzewać  lub  łączyć  tzw.  słupkami
dystansowymi. Drut wiązałkowy, wyżarzony o średnicy 1 mm, używa się do łączenia prętów o średnicy do
12 m, przy średnicach większych należy stosować drut o średnicy 1,5 mm.

W  szkieletach  zbrojenia  belek  i  słupów  należy  łączyć  wszystkie  skrzyżowania  prętów  narożnych  ze
strzemionami, a pozostałych prętów – na przemian.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 6.

Kontrola  jakości  robót  wykonania  zbrojenia  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  z  dokumentacją
projektową oraz podanymi powyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

Przy odbiorze stali dostarczonej na budowę należy przeprowadzić następujące badania:

– sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem,

– sprawdzenie stanu powierzchni wg normy PN-H-93215,

– sprawdzenie wymiarów wg normy PN-H-93215,

– sprawdzenie masy wg normy PN-H-93215,

– próba rozciągania wg normy PN-EN 10002-1 + AC1:1998,

– próba zginania na zimno wg normy PN-H-04408.
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Do  badania  należy  pobrać  minimum  3  próbki  z  każdego  kręgu  lub  wiązki.  Próbki  należy  pobrać  z
różnych miejsc kręgu.

Jakość prętów należy ocenić pozytywnie, jeżeli wszystkie badania odbiorcze dadzą wynik pozytywny.

Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia podano poniżej.

Usytuowanie prętów:

– otulenie  wkładek  według  projektu  zwiększone  maksymalnie  5  mm,  nie  przewiduje  się  zmniejszenia
grubości otuliny,

– rozstaw prętów w świetle: 10 mm,

– odstęp od czoła elementu lub konstrukcji: ±10 mm,

– długość pręta między odgięciami: ±10 mm,

– miejscowe wykrzywienie: ±5 mm.

Poprzeczki  pod  kable  należy  wykonać  z  dokładnością:  ±1  mm  (wzajemne  odległości  mierzone  w
przekroju poprzecznym).

Niezależnie od tolerancji podanych powyżej obowiązują następujące wymagania:

– dopuszczalne  odchylenie  strzemion  od  linii  prostopadłej  do  zbrojenia  głównego  nie  powinno
przekraczać 3%,

– liczba uszkodzonych skrzyżowań na jednym pręcie nie może przekraczać 25% ogólnej ich liczby na tym
pręcie,

– różnica w rozstawie między prętami głównymi nie powinna przekraczać ±0,5 cm,

– różnice w rozstawie strzemion nie powinny przekraczać ±2 cm.

7. OBMIAR ROBÓT

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

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką  obmiarową  jest  1  kilogram.  Do  obliczania  należności  przyjmuje  się  teoretyczną  ilość  (kg)
zmontowanego  uzbrojenia,  tj.  łączną  długość  prętów  poszczególnych  średnic  pomnożoną  odpowiednio
przez ich masę jednostkową (kg/m). Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek
montażowych  ani  drutu  wiązałkowego.  Nie  uwzględnia  się  też  zwiększonej  ilości  materiału  w  wyniku
stosowania  przez  Wykonawcę  prętów  o  średnicach  większych  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 ść robót z dokumentacj ą projektow ą i ST

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

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu

8.2.1. Dokumenty i dane

Podstawą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu są:

– pisemne  stwierdzenie  Inspektora  nadzoru  w  dzienniku  budowy  o  wykonaniu  robót  zgodnie  z
dokumentacją projektową i ST,

– inne pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru o wykonaniu robót.

8.2.2. Zakres robót

Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora nadzoru lub
inne potwierdzone przez niego dokumenty.
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8.3. Odbiór ko ńcowy

Odbiór  końcowy  odbywa  się  po  pisemnym  stwierdzeniu  przez  Inspektora  nadzoru  w dzienniku  budowy
zakończenia  robót  zbrojarskich  i  pisemnego  zezwolenia  Inspektora  nadzoru  na  rozpoczęcie  betonowania
elementów, których zbrojenie podlega odbiorowi.

Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu:

– zgodności wykonania zbrojenia z dokumentacją projektową,

– zgodności z dokumentacją projektową liczby prętów w poszczególnych przekrojach,

– rozstawu strzemion,

– prawidłowości wykonania haków, złącz i długości zakotwień prętów,

– zachowania wymaganej projektem otuliny zbrojenia.

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

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 9.

9.1. Cena jednostkowa

Cena jednostkowa obejmuje:

– zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,

– oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie prętów stalowych,

– łączenie prętów, w tym spawane „na styk” lub „na zakład”,

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

– wykonanie badań i pomiarów,

– oczyszczenie  terenu  robót  z  odpadów  zbrojenia,  stanowiących  własność  Wykonawcy  i usunięcie  ich
poza teren budowy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie.

IDT-ISO 6935-1:1991

PN-ISO 6935-1/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania.

PN-ISO 6935-2:1998 Stal do zbrojenia betonu.

IDT-ISO 6935-2:1991 Pręty żebrowane

PN-ISO 6935-2/AK:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania
Poprawki PN-ISO 6935-2/

/AK:1998/Ap1:1999

PN 82/H-93215 Walcówka i pręty 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,  żelbetowe  i sprężone.
Projektowanie.

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

Zmiany PN-H-84023-06/A1:1996 Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki.

PN-H-04408 Metale. Technologiczna próba zginania.

PN-EN 10002-1 + AC1:1998 Metale: Próba rozciągania. Metoda badania w temperaturze otoczenia.
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PN-B-03264 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

– Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji,

– Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych.
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5.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

(STANDARDOWE)

TYNKOWANIE
(Kod CPV 45410000-4)

TYNKI ZWYKŁE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE
(Kod CPV 45410000-4)
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SPIS TREŚCI

WSKAZÓWKI METODYCZNE

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH  I PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego 
...............................................................................................................

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania i odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych.

1.3. Zakres stosowania ST
Standardowa  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

..... Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko
w przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z
doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy  uwzględnieniu
przepisów bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST
Specyfikacja  dotyczy  wykonania  tynków  zwykłych  wewnętrznych  i  zewnętrznych  w  obiektach
kubaturowych i obejmuje wykonanie następujących czynności:
– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.),
– wykonanie warstwy wyrównawczej,
– wykonanie tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem  specyfikacji  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów
wykorzystywanych  do  robót  tynkarskich,  wymagań  w  zakresie  robót  przygotowawczych  oraz
wymagań dotyczących wykonania i odbiorów tynków zwykłych.

1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami  podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4,a  także
podanymi poniżej:
Podło że – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk. 
Warstwa wyrównawcza  – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności  powierzchni
podłoża.
Warstwa  gruntuj ąca  –  powłoka  wzmacniająca  i  uszczelniająca  podłoże  oraz  zwiększająca
przyczepność dolnej warstwy tynku.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót tynkarskich
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja dla wykonania tynków zwykłych
Roboty  tynkarskie  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz  oraz  podstawy
prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  właściwo ści  materiałów,  ich  pozyskiwania
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i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CP V 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  tynkarskich  powinny  odpowiadać  wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1.Woda
Do  przygotowania  zapraw  i  skrapiania  podłoża  stosować  można  wodę  odpowiadającą
wymaganiom  normy  PN-EN  1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania
próbek,  badanie  i  ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej
z procesów produkcji  betonu”.  Bez badań  laboratoryjnych można stosować  wodociągową  wodę
pitną.
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających
tłuszcze organiczne, oleje i muł.
2.2.2.Piasek
Piasek  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-EN  13139:2003  „Kruszywa  do  zapraw”,
a w szczególności:
– nie zawierać domieszek organicznych,
– mieć  frakcje  różnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5 mm,  piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do  spodnich  warstw  tynku  należy  stosować  piasek  gruboziarnisty  odmiany  1,  do  warstw
wierzchnich – średnioziarnisty odmiany 2.
Do gładzi  piasek  powinien  być  drobnoziarnisty  i  przechodzić  całkowicie  przez  sito  o prześwicie
0,5 mm.
2.2.3.Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych 
• Marka  i  skład  zaprawy  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-90/B-14501  „Zaprawy

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

• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
• Zaprawę  należy przygotować  w takiej  ilości,  aby mogła być  wbudowana możliwie szybko po

jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
• Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
• Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement według normy

PN-EN  197-1:2002  „Cement  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące
cementów powszechnego użytku”.  Za zgodą  Inspektora nadzoru można stosować  cement  z
dodatkiem  żużla  lub  popiołów  lotnych  25  i  35  oraz  cement  hutniczy  25  pod  warunkiem,  że
temperatura  otoczenia  w  ciągu  7  dni  od  chwili  wbudowania  zaprawy  nie  będzie  niższa  niż
+5°C.

• Do  zapraw  cementowo-wapiennych  należy  stosować  wapno  suchogaszone  lub  gaszo-ne  w
postaci  ciasta  wapiennego  otrzymanego  z  wapna  niegaszonego,  które  powinno  tworzyć
jednolitą  i  jednobarwną  masę,  bez  grudek  niegaszonego  wapna  i  zanieczysz-czeń  obcych.
Wapno  powinno  spełnia  wymagania  normy  PN-EN-459.  Skład  objętościowych  składników
zapraw  należy  dobierać  doświadczalnie,  w zależno-ści  od  wymaganej  marki  zaprawy  oraz
rodzaju cementu i wapna.

2.3. Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich  
Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące
warunki:
– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem i  charakterystyką  podaną  w dokumentacji  projektowej  i

specyfikacji technicznej (szczegółowej),
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane

(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
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– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i  powszechnego lub

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

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

Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 
Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z
instrukcją  producenta  oraz wymaganiami  odpowiednich  dokumentów odniesienia  tj.  norm  bądź
aprobat technicznych.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  opakowanych
powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.

Wyroby  tynkarskie  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,
zamkniętych opakowaniach w temperaturze powyżej +5°C a poni żej +35°C. Wyroby pakowane w
worki powinny być układane na paletach lub drewnianej wentylowanej podłodze, w ilości warstw
nie większej niż 10. 

Jeżeli  nie  ma  możliwości  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodę  należy
przechowywać  w  szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywać
wody  w  opakowaniach  po  środkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniej
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  sprz ętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takiego  sprzętu  i  narzędzi,  które  nie  spowodują
niekorzystnego  wpływu  na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz  będą  przyjazne  dla
środowiska.
Przy doborze sprzętu i narzędzi należy uwzględnić również wymagania producenta.
Do wykonywania robót tynkarskich należy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 
a) do przygotowania podłoża – młotki,  szczotki  druciane,  odkurzacze przemysłowe,  urządzenia

do  mycia  hydrodynamicznego,  urządzenia  do  czyszczenia  strumieniowo-ściernego,
termometry  elektroniczne,  wilgotnościomierze  elektryczne,  przyrządy  do  badania
wytrzymałości podłoża,

b) do  przygotowania  zapraw –  betoniarki,  mieszarki  do  zapraw,  przewoźne  zbiorniki  na  wodę,
naczynia i wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym,  

c) do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CP V

45000000-7, pkt 4

4.2. Transport materiałów
– Cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cemento-wozem, natomiast cement i

wapno  suchogaszone  workowane  można  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  i  w
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odpowiedni sposób zabezpieczone przed zawilgoce-niem;
– Wapno  gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego  można  przewozić  w  skrzyniach  lub

pojemnikach stalowych;
– Kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających

je  przed  zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego
frakcjami i nadmiernym zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  „Wyma gania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny  być  zakończone  wszystkie
roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  prze-bicia  i  bruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.
Zaleca się  przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i  skurczów murów tj.  po
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
Tynki należy wykonywać  w temperaturze nie niższej  niż  +5°C oraz pod warunkiem,  że w ciągu
doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C.
W  niższych  temperaturach  można  wykonywać  tynki  jedynie  przy  zastosowaniu  odpowiednich
środków  zabezpieczających,  zgodnie  z  „Wytycznymi  wykonywania  robót
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”.
Zaleca  się  chronić  świeżo  wykonane  tynki  zewnętrzne  w  ciągu  pierwszych  dwóch  dni  przed
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie.
W  okresie  wysokich  temperatur  świeżo  wykonane  tynki  powinny  być  w  czasie  wiązania  i
twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą.

5.3. Przygotowanie podło ża
5.3.1.Podłoża  tynków  zwykłych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  normy  PN-70/B-10100  p.

3.3.2.
5.3.2.Spoiny w murach ceglanych
– W  ścianach  przewidzianych  do  tynkowania  nie  należy  w  czasie  murowania  ścian  wypełniać

zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
5.3.3.Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć

plamy  z  rdzy  i  substancji  tłustych.  Plamy  z  substancji  tłustych  można  usunąć  10-proc.
roztworem szarego mydła lub wypalając je lampą benzynową.

5.3.4.Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą.

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych
5.4.1.Sposoby  wykonania  tynków  zwykłych  jedno-  i  wielowarstwowych  powinny  być  zgodne  z

danymi określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
5.4.2.Grubości  tynków  zwykłych  w  zależności  od  ich  kategorii  oraz  od  rodzaju  podłoża  lub

podkładu powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.
5.4.3.Tynki zwykłe kategorii II i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych

w sposób standardowy.
5.4.4.Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.
5.4.5.Tynk  trójwarstwowy  powinien  się  składać  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzut  tynków

wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.4.6.Gładź  należy  nanosić  po  związaniu  warstwy  narzutu,  lecz  przed  jej  stwardnieniem.

Podczas zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy na-rzutu.
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5.4.7.Do  wykonania  tynków  należy  stosować  zaprawy  cementowo-wapienne:  tynków
nienarażonych  na  zawilgocenie  –  w  proporcji  1:1:4;  narażonych  na  zwilgocenie  oraz
w tynkach zewnętrznych – w proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne  zasady  kontroli  jako ści  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót tynkowych
Przed przystąpieniem do robót tynkowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoży.

6.2.1.Badania materiałów
Badanie  materiałów  przeprowadza  się  pośrednio  na  podstawie  zapisów  w  dzienniku  budowy
dotyczących  przyjęcia  materiałów  na  budowę  oraz  dokumentów  towarzyszących  wysyłce
materiałów  przez  dostawcę,  potwierdzających  zgodność  użytych  materiałów  z  wymaganiami
dokumentacji projektowej i niniejszej specyfikacji technicznej robót  tynkowych, opracowanej  dla
realizowanego  przedmiotu  zamówienia  (szczegółowej),  oraz  normami  powołanymi  w  pkt.  2.2.
niniejszej specyfikacji technicznej. 
6.2.2.Badania przygotowania podłoży
Stan podłoża podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotności  –  poprzez  ocenę  wyglądu,  próbę  dotyku  lub  zwilżania,  ewentualnie  w  razie

potrzeby pomiar wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania,
d) obecności  luźnych  i  zwietrzałych  części  podłoża  –  poprzez  próbę  drapania  (skrobania)  i

dotyku,
e) zabrudzenia  powierzchni  olejami,  smarami,  bitumami,  farbami  –  poprzez  ocenę  wyglądu  i

próbę zwilżania,
f) chłonności podłoża – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilżania,
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu,
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoża – poprzez ocenę wyglądu.

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.,  a  następnie
odnotowane  w  formie  protokołu  kontroli,  wpisane  do  dziennika  budowy  i  akceptowane  przez
inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1.Badania  w  czasie  robót  tynkowych  polegają  na  bieżącym  sprawdzeniu  zgodności  ich

wykonania  z  dokumentacją  projektową  oraz  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji
technicznej.

6.3.2.Częstotliwość  oraz  zakres  badań  zaprawy  wytwarzanej  na  placu  budowy,  a  w
szczególności jej marki i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy
budowlane zwykłe”.

6.3.3.Wyniki  badań  materiałów  i  zapraw  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

6.4.1.Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie
wymagania dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie:
– zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  specyfikacją  techniczną  (szczegółową)  wraz  z
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wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoża,
– prawidłowości wykonania tynków zwykłych.

Przy badaniach w czasie odbioru robót należy wykorzystywać wyniki badań dokonanych przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczące
wykonanych robót.
BadaniaDo badań odbiorowych należy przystąpić nie później niż przed upływem 1 roku od daty
ukończenia robót tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych przeprowadzać należy
podczas bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niższej niż +5°C.
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze należy sprawdzić na podstawie dokumentów:
a) czy  załączone  wyniki  badań  dokonanych  przed  przystąpieniem  do  robót  potwierdzają,  że

przygotowane  podłoża  nadawały  się  do  położenia  tynku  a  użyte  materiały  spełniały
wymagania pkt. 2 niniejszej ST,

b) czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła
poniżej 0°C.

6.4.2.Opis badań
6.4.2.1. Sprawdzenie przyczepności tynku do podłoża należy przeprowadzać metodą  podaną  w
PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się  stosowanie opukiwania tynku lekkim
drewnianym młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). 
Przyczepność  międzywarstwową  tynków  wielowarstwowych  należy  sprawdzić  za  pomocą
przyrządu  zwanego  młotkiem  Baronnie’go  metodą  kwadracikowania,  tj.  próba  krzyżowego
nacinania wyprawy i poddania jej uderzeniom stempla o ciężarze 250 gramów przy badaniu po 7
dniach  od  wykonania  tynków,  a  co  najmniej  500  gramów  –  po  28  dniach.  Brak  wypadania
kwadracików pod uderzeniem świadczy o dostatecznej przyczepności.
6.4.2.2.  Sprawdzenie  odporności  tynków  na  uszkodzenia  mechaniczne  należy  przeprowadzać
młotkiem Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.
6.4.2.3.  Sprawdzenie  mrozoodporności  tynków  zewnętrznych  należy  przeprowadzać  na
podstawie  świadectwa  badania  wg  PN-85/B-04500  odporności  na  działanie  mrozu  próbek
stwardniałej zaprawy.
6.4.2.4.  Sprawdzenie  grubości  tynków.  W  pięciu  dowolnie  wybranych  miejscach  powierzchni
otynkowanej wynoszącej nie więcej niż 5000 m2 należy wyciąć próbki kontrolne o wymiarach 2x2
cm lub o średnicy około 3 cm w taki sposób, aby podłoże zostało odsłonięte lecz nie naruszone.
Odsłonięte  podłoże  należy  oczyścić  z  ewentualnych  pozostałości  zaprawy.  Pomiar  grubości
tynku powinien być wykonany przymiarem z dokładnością do 1 mm. Za przeciętną grubość tynku
badanej  powierzchni  otynkowanej  należy  przyjmować  wartość  średnią  pomiaru  w  pięciu
otworach.

W  przypadku  badania  tynku  o  powierzchni  większej  niż  5000  m2  należy  na  każde  rozpoczęte
1000 m2 wyciąć jeden dodatkowy otwór.
6.4.2.5.  Sprawdzenie  wyglądu  i  innych  właściwości  powierzchni  otynkowanych.  Wygląd
powierzchni  otynkowanych  (barwa,  obecność  wykwitów,  spękań  itp.)  należy  sprawdzić  za
pomocą oględzin zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia należy sprawdzać przez
potarcie tynku dłonią.
Odporność  powierzchni  otynkowanych  na  działanie  opadów  atmosferycznych  lub  rozmywanie
podczas renowacyjnych robót malarskich należy sprawdzać w sposób następujący:
– powierzchnię  tynku  należy  zwilżyć  wodą  za  pomocą  pędzla  ławkowca  i  natychmiast

przeprowadzić  próbę  odporności na uderzenia metodą  kwadracikowania,  stosując uderzenie
stempla  o  ciężarze  250  gramów;  próba  ta  powinna  dać  wynik  dodatni  (brak  wypadania
kwadracików).

6.4.2.6.  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  tynków  należy
przeprowadzić wg PN-70/B-10100.
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6.4.2.7. Sprawdzenie wykończenia tynków na narożach i  obrzeżach, stykach i  przy szczelinach
dylatacyjnych  należy  przeprowadzić  wzrokowo  oraz  przez  pomiar  równocześnie  z  badaniem
wyglądu powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych
Powierzchnię  tynków  wewnętrznych  ścian  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  jako  iloczyn
długości ścian w stanie surowym i  wysokości  mierzonej  od podłoża lub warstwy wyrównawczej
na stropie do spodu stropu nad pomieszczeniem.
Powierzchnię  tynków stropów płaskich oblicza się  w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle
ścian surowych na płaszczyznę poziomą.
Powierzchnię stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się  w rozwinięciu według wymiarów w
stanie surowym.
Powierzchnię tynków zewnętrznych ścian oblicza się jako iloczyn długości ścian w rozwinięciu w
stanie surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany,
dolnej krawędzi gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeżeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej
wysokości.
Powierzchnię  pilastrów, słupów i innych elementów oblicza się  w rozwinięciu tych elementów w
stanie surowym.
Z  powierzchni  tynków  nie  potrąca  się  powierzchni  nieotynkowanych,  ciągnionych,  okładzin,
obróbek  kamiennych,  kratek,  drzwiczek  i  innych,  jeżeli  każda  z  nich  jest  mniejsza  od  0,5  m2.
Przy  potrącaniu  powierzchni  otworów  okiennych  i  drzwiowych,  do  powierzchni  tynków  ścian,
należy doliczyć powierzchnię ościeży w stanie surowym.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymaga nia  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża.
Odbiór  podłoży  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  nakładania  wyprawy  (odbiór
międzyoperacyjny). 
W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej specyfikacji.
Wyniki  badań  dla  podłoży  należy  porównać  z  wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji
projektowej i w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji. 
Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać,  że  podłoża  zostały
prawidłowo przygotowane, tj.  zgodnie z dokumentacją  projektową  oraz specyfikacją  techniczną
(szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do nakładania wyprawy.
Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  jest  negatywny  przygotowanie  podłoża  nie  powinno  być
odebrane.  W  takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów koniecznych  do
usunięcia  nieprawidłowości.  Po  wykonaniu  ustalonego  zakresu  prac  należy  ponownie
przeprowadzić ocenę przygotowania podłoża. 
Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu należy zapisać
w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora  (inspektor
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ęściowy
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Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się dla zakresu określonego w dokumentach umownych, według zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika
budowy.
Protokół odbioru częściowego jest podstawą do dokonania częściowego rozliczenia robót (jeżeli
umowa taką formę przewiduje).

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót,
– szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie  wykonywania

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

protokoły kontroli spisywane w trakcie wykonywania prac,
– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania  użytych

materiałów i wyrobów budowlanych,
– protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i odbiorów częściowych,
– instrukcje producenta mieszanki tynkarskiej,
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi  dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z
wymaganiami  podanymi  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej  (szczegółowej)  specyfikacji
technicznej  robót  tynkarskich,  opracowanej  dla  odbieranego  przedmiotu  zamówienia,  oraz
dokonać oceny wizualnej.

Tynki zwykłe wewnętrzne i zewnętrzne powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań 
są  pozytywne,   a  dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod
względem merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny tynki nie powinny być odebrane. W takim
przypadku należy wybrać jedno z następujących rozwiązań:

– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć nieprawidłowości wykonania
tynków  w  stosunku  do  wymagań  określonych  w  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej
specyfikacji technicznej (szczegółowej) i przedstawić je ponownie do odbioru,

– jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika  i  trwałości  tynku
zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym
obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

– w  przypadku,  gdy  nie  są  możliwe  podane  wyżej  rozwiązania  wykonawca  zobowiązany  jest
usunąć wadliwie wykonany tynk, wykonać go ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i

wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
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– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania tynku zwykłego z zamówieniem.
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy

zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu tynku zwykłego po użytkowaniu w
tym  okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej
tynku zwykłego, z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny (końcowy)”.

Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,
negatywny do ewentualnego dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie
zauważone wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASO WYCH  I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

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

9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści

Rozliczenie  robót  tynkowych może być  dokonane  jednorazowo po  wykonaniu  pełnego  zakresu
robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po  dokonaniu  odbiorów
częściowych robót.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą  następuje  po  dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót tynkowych stanowi
wartość tych robót obliczona na podstawie:

– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót
zaakceptowanych przez zamawiającego lub

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny  jednostkowe  wykonania  tynku  zwykłego  lub  kwoty  ryczałtowe  obejmuj ące  roboty
tynkowe uwzgl ędniaj ą:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających

wykonanie robót na wysokości do 4 m,
– ocenę  i  przygotowanie  podłoża  wraz  z  ewentualnym  jego  zagruntowaniem  bądź

zastosowaniem  odpowiednich  środków  zwiększających  przyczepność,  zgodnie  z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej,

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania tynków, 

– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia,
– umocowanie profili tynkarskich,
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– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– usunięcie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeń powstałych w czasie robót tynkowych,
– usunięcie  zabezpieczeń  stolarki  i  innych  elementów  oraz  ewentualnych  zanieczyszczeń  na

elementach nie tynkowanych,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  szczegółowej

specyfikacji technicznej (opisać sposób usunięcia pozostałości i odpadów),
– likwidację stanowiska roboczego.
W  kwotach  ryczałtowych  ujęte  są  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań
niezbędnych  do  wykonania  robót  pokrywczych  na  wysokości  ponad  4  m  od  poziomu  ich
ustawienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-70/B-10100
Roboty  tynkowe.  Tynki  zwykłe.  Wymagania  i  badania  przy  odbiorze  (Norma  wycofana  bez

zastąpienia).
2. PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia).
3. PN-EN 1015-2:2000
Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań.
4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u)
jw.
5. PN-EN 1015-3:2000
Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika

rozpływu).
6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005
jw.
7. PN-EN 1015-4:2000
Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  konsystencji  świeżej  zaprawy  (za  pomocą

penetrometru).
8. PN-EN 1015-12:2002
Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Część  12:  Określenie  przyczepności  do  podłoża

stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.
9. PN-EN 1015-19:2000
Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  współczynnika  przenoszenia  pary  wodnej  w

stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania.
10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005
jw.
11. PN-EN 197-1:2002
Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego

użytku.
12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005
jw.
13. PN-EN 197-2:2002
Cement – Część 2: Ocena zgodności.
14. PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
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15. PN-EN 459-2:2003
Wapno budowlane – Część 2: Metody badań.
16. PN-EN 459-3:2003
Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności.
17. PN-EN 1008-1:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody

zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu.

18. PN-EN 934-6:2002
Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  –  Część  6:  Pobieranie  próbek,  kontrola  zgodności  i

ocena zgodności.
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 zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr

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

1118).

10.3. Rozporz ądzenia
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-użytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  202,  poz.  2072,
zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,
montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące
bezpieczeństwa  pracy  i  ochrony  zdrowia  (Dz.  U.  z  2002  r.  Nr  108,  poz.  953  z  późniejszymi
zmianami).
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów
deklarowania  zgodności  wyrobów  budowlanych  oraz  sposobu  znakowania  ich  znakiem
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z późn. zmianami).
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  12  kwietnia  2002  r.  w  sprawie  warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz.
690 z późn. zmianami).
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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, Część B – Roboty wykończeniowe,
zeszyt 1 „Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok.
Warunki  techniczne wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych tom 1  część  4,  wydanie  Arkady  –
1990 rok.
Atlas Budowlany, miesięcznik, wydanie specjalne 1998 rok.
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6.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

(STANDARDOWE)

Kod CPV 45410000-4 
TYNKOWANIE

OKŁADZINY Z PŁYT 
GIPSOWO-KARTONOWYCH
(SUCHE TYNKI GIPSOWE)
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i
odbioru okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST)  stanowi podstawę  jako  dokument  przetargowy i  kontraktowy przy zlecaniu  i
realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Znaczy  to,  iż  projektant  sporządzający  dokumentację  projektową  i  odpowiednie  szczegółowe
specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  może  wprowadzać  do  niniejszej
standardowej  specyfikacji  zmiany,  uzupełnienia lub uściślenia,  odpowiednie dla przewidzianych projektem
robót,  uwzględniające  wymagania  Zamawiającego  oraz  konkretne  warunki  realizacji  robót,  które  są
niezbędne do określania ich standardu i jakości.

1.3. Zakres robót obj ętych ST

– Okładziny  z  płyt  gipsowo-kartonowych,  których  dotyczy  specyfikacja  stanowią  poszycie  ażurowej
konstrukcji  ścian  i  sufitów w systemie  lekkiej  zabudowy szkieletowej,  jak  i  okładziny zastępującej
tynki na ścianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiałów tradycyjnych.

– Okładziny objęte niniejszą ST kształtują formę architektoniczną danego elementu konstrukcyjnego,
wykonywane  są  ręcznie  z  płyt  gipsowo-kartonowych  odpowiadających  wymaganiom  norm  lub
aprobat technicznych.

– „Prawa”  strona płyty gipsowo-kartonowej  pełni  rolę  jej  lica  i  po  zamontowaniu  skierowana jest  do
wnętrza  pomieszczenia.  Strona  „lewa”  płyty  (niewidoczna  po  zamontowaniu)  posiada  nadruk  z
symbolem producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu.

1.4. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  ustawą  Prawo  budowlane,  wydanymi  do  niej
rozporządzeniami wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

− roboty  budowlane  przy  wykonaniu  okładzin  z  płyt  gipsowo-kartonowych  należy  rozumieć  wszystkie
prace budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt  gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami
projektowymi,

− Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,

− procedura – dokument zapewniający jakość, definiujący „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje
poszczególne  operacje  robocze  –  procedura  może  być  zastąpiona  przez normy,  aprobaty techniczne
i instrukcje,

− ustalenia  projektowe  –  ustalenia  podane  w  dokumentacji  technicznej  zawierające  dane  opisujące
przed-miot i wymagania jakościowe wykonania okładzin.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Przy wykonywaniu okładzin z płyt gipsowo-kartonowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-
72/B-10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Wykonawca robót  jest  odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za ich zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podan o  w ST Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2

2.2. Płyty  gipsowo-kartonowe  powinny  odpowiada ć  wymaganiom  okre ślonych  w  normie  PN-B-
79405 – wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych
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Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1

Lp. Wymagania GKB
zwykła

GKF
ognioodporn

a

GKBI
wodoodporna

GKFI
wodo- i

ognioodporna

01 02 03 04 05 06

1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, narożników i krawędzi

2. Przyczepność kartonu do rdzenia
gipsowego

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki
sposób, aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując

odklejania się od rdzenia

3. Wymiary i tolerancje [mm]

grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; ≥18±0,5

szerokość 1200 (+0; -5,0)

długość [2000÷3000] (+0; -6)

prostopadłoś
ć

różnica w długości przekątnych ≤5

4. Masa 1m2 płyty o
grubości [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. Wilgotność [%] ≤10,0

6. Trwałość struktury przy opalaniu
[min.] - ≥20 - ≥20

7. Nasiąkliwość [%] - - ≤10 ≤10

8. Oznakowanie

napis na
tylnej

stronie
płyty

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN .....................; 
data produkcji

kolor
kartonu szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny

barwa
napisu niebieska czerwona niebieska czerwona

Tabela 2

Grubość 
nominalna płyty 
gipsowej [mm]

Odległość
podpór l [mm]

PRÓBA ZGINANIA

Obciążenie niszczące
[N]

Ugięcie
[mm]

prostopadle do
kierunku

włókien kartonu

równolegle do
kierunku

włókien kartonu

prostopadle do
kierunku 

włókien kartonu

równolegle do
kierunku 

włókien kartonu

9,5 380 450 150 – –

12,5 500 600 180 0,8 1,0

15,0 600 600 180 0,8 1,0

>18,0 720 500 – – –

Dane dotyczące płyty gipsowo-kartonowe i o nazwie „RENOWACYJNA”, o grub. 6,5 mm.

1. grubość – 6,5±0,5 mm

2. szerokość – 1200 (+0; –0,5) mm

3. długość – [2000÷3000] (+0; –6,0) mm

4. masa 1 m2 – 5,5÷6,5 kg

5. obciążenie niszczące (rozstaw podpór – 350 mm) – prostopadle do kierunku włókien – min. 280N
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– równolegle do kierunku włókien – min. 110N

2.3. Woda

Do  przygotowania  zaczynu  gipsowego  i  skrapiania  podłoża  stosować  można  wodę  odpo-wiadającą
wymaganiom  normy  PN-EN-1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,
badanie  i  ocena  przydatności  wody zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody odzyskanej  z  procesów  produkcji
betonu”. Bez badań laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną.

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

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-79/B-06711.  Kruszywa  mineralne.  Piaski  do
zapraw budowlanych, a w szczególności:

– nie zawierać domieszek organicznych,

– mieć  frakcje  różnych  wymiarów:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5  mm,  piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm.

2.4.2. Stosowany  do  zaczynu  piasek  powinien  być  drobnoziarnisty  i  przechodzić  całkowicie  przez  sito
o prześwicie 0,5 mm.

2.5. Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-karton owych do ścian murowanych

Do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych stosuje się najczęściej kleje gipsowe produkowane przez
firmy specjalistyczne, dostępne w sprzedaży na terenie kraju.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne ”
pkt 3

3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków

Wykonawca przystępujący do wykonania suchych tynków,  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania
z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  transportu  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymag ania
ogólne” pkt 4

4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych

Płyty  powinny  być  pakowane  w  formie  stosów,  układanych  poziomo  na  kilku  podkładach  dystansowych.
Pierwsza  płyta  od  dołu  spełnia  rolę  opakowania  stosu.  Każdy  ze  stosów  jest  spięty  taśmą  stalową  dla
usztywnienia, w miejscach usytuowania podkładek.

Pakiety należy składować w pomieszczeniach zamkniętych i suchych, na równym i mocnym, a zarazem
płaskim podkładzie.

Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.

4.3. Transport  płyt  odbywa  się  przy  pomocy  rozbieralnych  zestawów  samochodowych  (pokrytych
plandekami),  które  umożliwiają  przewóz  (jednorazowo)  około  2000  m2  płyt  o  grubości  12,5  mm  lub
około 2400 m2 o grubości 9,5 mm.

Rozładunek  płyt  powinien  odbywać  się  w  sposób  zmechanizowany  przy  pomocy  wózka  widłowego  o
udźwigu co najmniej 2000 kg lub żurawia wyposażonego w zawiesie z widłami.

5. WYKONANIE ROBÓT
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5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 4 5000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót

– Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  okładzin  z  płyt  gipsowo-kartonowych  powinny  być
zakończone  wszystkie  roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne.

– Zaleca  się  przystąpienie  do  wykonywania  okładzin  po  okresie  wstępnego  osiadania  i  skurczów
murów, tj. po upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

– Przed  rozpoczęciem  prac  montażowych  pomieszczenia  powinny  być  oczyszczone  z  gruzu  i
odpadów.

– Okładziny z płyt gipsowo-kartonowych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod
warunkiem,  że  w  ciągu  doby  nie  nastąpi  spadek  poniżej  0°C,  a  wilgotno ść  względna  powietrza
mieści się w granicach od 60 do 80%.

– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.

5.3. Monta ż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych

5.3.1. Przy montażu płyt  gipsowo-kartonowych należy przestrzegać  zasad podanych w normie PN-72/B-
10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.3.2. Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego
Elementami wiążącymi płytę (okładzinę) ze ścianą a równocześnie zapewniającą jej sztywność, są placki z
gipsu szpachlowego lub kleju gipsowego.

5.3.3. Przygotowanie podłoża:
– podłoże powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy,

– stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte,

– przed przystąpieniem do montażu płyt,  podłoże skropić  obficie  wodą,  zbyt  suche podłoże,  szybko
odciąga wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,

– dla podłoża nienasiąkliwego należy stosować na placki zaczyn o większej gęstości.

5.3.4. Mocowanie płyt na plackach gipsowych
W  przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłożenia ma na swym licu
odchyłki  do  20  mm/mb,  należy  ją  zniwelować  przed  rozpoczęciem  montażu  płyt.  Niwelacji  powierzchni
ściany dokonuje się przez zamocowanie na niej gipsowych marek kontrolnych, w rozstawach wynikających
z szerokości zastosowanych płyt. Marki winny mieć średnicę od 10 do 15 cm. Dopiero po związaniu marek
gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica ściany można przystąpić do właściwego przyklejania płyt.

Płytę do przyklejenia układa się stroną licową do podłogi w pobliżu miejsca jej zamontowania. Następnie
na jej tylną stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.

Przy krawędziach płyt  placki  powinny mieć  mniejsze  rozmiary,  ale  należy je  układać  gęściej.  Grubość
naniesionych  placków  powinna  być  nieznacznie  większa,  niż  grubość  przygotowanych  marek.  Płytę  z
naniesionymi plackami podnosi się i  lekko dociska do ściany. Następnie skorygować  położenie płyty, czyli
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dosunąć ją do krawędzi już zamontowanej płyty. Opukując gumowym młotkiem przez prostą łatę (najlepiej
aluminiową,  o  przekroju  prostokątnym  18x100 mm  i  długości  2500  mm),  doprowadza  się  do  dokładnego
zlicowania płaszczyzny montowanej płyty z wcześniej zamontowaną płytą.

Można też stosować metodę nakładania placków gipsowych na ścianę. Szczególnie w pomieszczeniach
wąskich (np. w korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą z naniesionym na nią zaczynem.

Przyklejone płyty powinny dokładnie przylegać do siebie swoimi dłuższymi krawędziami. Wskazane jest
jednoczesne mocowanie dwóch lub trzech płyt zaczynem gipsowym z jednego zarobu, następnie wspólne
regulowanie ich położenia.

5.3.5. Klejenie płyt na styk do podłoża
W przypadku, gdy płaszczyzny ścian przeznaczonych do obłożenia są równe, o odchyłce do ok. 3 mm/mb,
można zastosować metodę klejenia płyt na cienkiej warstwie kleju gipsowego. Podobnie jak opisano w pkt.
5.3.4., na ułożoną licem do podłogi płytę nakłada się cienką warstwę klejącą. Warstwę tę rozgarnia się po
płycie szeroką stalową pacą z zębami. Klej powinien być rozłożony pasami wzdłuż dłuższych krawędzi płyt.
Klej  gipsowy  użyty  do  tego  typu  klejenia  powinien  być  stosunkowo  rzadki,  co  ułatwia  jego  równomierne
rozprowadzenie w momencie dociskania płyty do podłoża.

5.3.6. Mocowanie płyt na pasach gipsowo-kartonowych
Przy  nierównym  podłożu,  powstałym  z  powodu  niedokładnego  murowania  ściany  lub  przeróbek
(zamurowane  otwory),  może  zaistnieć  konieczność  wstępnego  wyrównania  powierzchni  przy  pomocy
pasów  gipsowo-kartonowych.  Pasy  takie,  o  szerokości  10  cm,  odcina  się  z  płyty  gipsowo-kartonowej  i
mocuje  przy  pomocy  zaczynu  gipsowego.  Poziome  pasy  montuje  się  przy  suficie  i  przy  podłodze.  Pasy
pionowe  są  klejone  w  rozstawie  co  600  mm.  Pasy  gipsowo-kartonowe  powinny  po  zamontowaniu
wyznaczać równą płaszczyznę.

Po związaniu zaczynu mocującego pasy gipsowo-kartonowe do podłoża przystępuje się do klejenia płyt
sposobem opisanym w pkt. 5.3.5.

5.4. Monta ż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie

5.4.1. Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym
Murowane ściany można obłożyć płytami gipsowo-kartonowymi, mocowanymi do rusztu drewnianego. Łaty
drewniane, o przekroju 50x25 mm, są mocowane poziomo do podłoża przy pomocy kołków rozporowych.
Odległości między listwami są uzależnione od grubości stosowanej na okładzinę płyty.

� Dla płyt o gr. 9,5 mm – 500 mm

� Dla płyt o gr. 12,5 mm – 650 mm

Płyty montuje się, ustawiając je pionowo.

Celem polepszenia własności cieplnych i akustycznych przegrody w przestrzeń między łatami wkłada się
wełnę  mineralną.  W  tym  przypadku  jednak  ruszt  musi  być  wystarczająco  odsunięty  od  ściany  (grubość
wełny). Można to osiągnąć przy pomocy podkładek wykonanych z krótkich odcinków listew drewnianych.

Ruszt drewniany może być wykonany również w innej formie. W tym przypadku wykorzystuje się łaty o
przekroju 30x50 mm. Mocuje się je do ściany pionowo, przy użyciu specjalnych łączników. Rozstaw między
listwami – 600 mm. Elementami łączącymi listwy ze ścianą są strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu połączenie rusztu z podłożem jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się  do tłumienia
wszelkiego  rodzaju  dźwięków  przenoszonych  przez  przegrodę.  Właściwość  ta  może  jeszcze  zostać
podwyższona  przez  podłożenie  pod  strzemiona  podkładek  z  taśmy  tłumiącej.  Właściwości  tłumiące
przegrody w sposób zdecydowany podnosi też obecność wełny mineralnej. Podobnie zwiększeniu tłumienia
sprzyja  również  obecność  wolnej  przestrzeni  powietrznej  między  wełną  mineralną  a  płytą
gipsowo-kartonową.
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5.4.2. Okładziny na ruszcie stalowym
Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe można wykonać na kilka sposobów:

– przy użyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,

– z użyciem ściennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do podłoża uchwytami typu ES,

– przy użyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoża elementami łączącymi typu ES.

5.5. Monta ż okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu
Ruszt  stanowiący  podłoże  dla  płyt  gipsowo-kartonowych  powinien  składać  się  z  dwóch  warstw:  dolnej
stanowiącej  bezpośrednie  podłoże  dla  płyt  –  nazywanej  w  dalszej  części  „warstwą  nośną”  oraz  górnej  –
dalej nazywanej „warstwą główną”. Niekiedy wykonywany jest ruszt jednowarstwowy składający się tylko z
warstwy  nośnej.  Materiałami  konstrukcyjnymi  do  budowania  rusztów  są  kształtowniki  stalowe  lub  listwy
drewniane. Dokonując wyboru rodzaju konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, należy brać pod uwagę
następujące czynniki:

a) kształt pomieszczenia:

– jeżeli  ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliżony do kwadratu, to ze względu na sztywność  rusztu
zasadne jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

– w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe,

– sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

– jeżeli  ruszt  styka  się  bezpośrednio  z  płaską  konstrukcją  przegrody,  to  można  zastosować  ruszt
jednowarstwowy; natomiast,  gdy ruszt oddalony jest od stropu,  zazwyczaj  stosuje się  rozwiązania
dwuwarstwowe,

– rozstaw  rozmieszczenia  elementów  warstwy  nośnej  zależy  również  od  kierunku  usytuowania
podłużnych krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,

b) grubość zastosowanych płyt:

– rozmieszczenia płyt,

– rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zależy między innymi od sztywności płyt,

c) funkcję jaką spełniać ma sufit:

– jeżeli sufit stanowi barierę ogniową,  to kierunek rozmieszczenia płyt musi być  zawsze prostopadły
do  elementów  warstwy  nośnej.  Ruszt  takiego  sufitu  może  być  wykonany  z  kształtowników
stalowych lub listew drewnianych. Rodzaj rusztu (palny czy niepalny) nie ma wpływu na odporność
ogniową, ponieważ o własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa.

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt
Chcąc  uzyskać  oczekiwane  efekty  użytkowe  sufitów,  należy  przy  ich  wykonywaniu  pamiętać  o  paru
podstawowych zasadach:

– styki  krawędzi  wzdłużnych  płyt  powinny  być  prostopadłe  do  płaszczyzny  ściany  z  oknem
(równolegle do kierunku naświetlania pomieszczenia),

– przy wyborze wzdłużnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu konieczne jest,  aby styki
długich krawędzi płyt opierały się na tych elementach,

– przy wyborze poprzecznego mocowania płyt  w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne
jest, aby styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,

– ponieważ rzadko się zdarza, aby w jednym rzędzie mogła być umocowana pełna ilość  płyt, należy
je  tak  rozmieścić,  by  na  obu  krańcach  tego  rzędu  znalazły  się  odcięte  kawałki  o  szerokości
zbliżonej do połowy szerokości płyty (lub połowy jej długości),

– styki poprzeczne płyt  w dwu sąsiadujących pasmach powinny być  przesunięte  względem siebie o
odległość zbliżoną do połowy długości płyty,

– jeżeli  z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu  ma być  dwuwarstwowa,  to drugą
warstwę płyt należy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw
między nośnymi elementami rusztu. 

5.5.3. Kotwienie rusztu
W  zależności  od  konstrukcji  i  rodzaju  materiału,  z  jakiego  wykonany  jest  strop,  wybiera  się  odpowiedni
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rodzaj  kotwienia  rusztu.  Wszystkie  stosowane  metody  kotwień  muszą  spełniać  warunek  pięciokrotnego
współczynnika wytrzymałości przy ich obciążaniu. Znaczy to, że jednostkowe obciążenie wyrywające musi
być większe od pięciokrotnej wartości normalnego obciążenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę.

Konstrukcje  sufitów  mogą  zostać  podwieszone  do  stropów  zbudowanych  w  oparciu  o  belki  profilowe
przy pomocy różnego rodzaju obejm (mocowanie imadłowe).  Elementy mocujące konstrukcję  sufitów,  jak
np.  kotwy  stalowe  wbetonowane  na  etapie  formowania  stropu,  kotwy  spawane  do  istniejących
zabetonowanych wypustów stalowych lub bezpośrednio do stalowej konstrukcji stropu rodzimego powinny
wytrzymywać trzykrotną wartość normalnego obciążenia.

Wszystkie elementy stalowe, służące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.

5.5.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu
Na okładziny sufitowe stosuje się  płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości  9,5 lub 12,5 mm. Jeśli  tego
wymagają warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyższonej wytrzymałości ogniowej o gr. 12,
5 lub 15 mm. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:

– mocowanie  poprzeczne  krawędziami  dłuższymi  płyt  do  kierunku  ułożenia  elementów  nośnych
rusztu,

– mocowanie  podłużne  wzdłuż  elementów  nośnych  rusztu  płyt,  ułożonych  równolegle  do  nich
dłuższymi krawędziami.

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się:

– do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,

– do profili stalowych blachowkrętami.

5.5.5. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubość płyty [mm] Kierunek mocowania Dopuszczalna rozpiętość między
elementami nośnymi [mm]

9,5
poprzeczny 420

podłużny 320

12,5
poprzeczny 500

podłużny 420

15,0 poprzeczny 550

5.6. Sufity z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewni anym

5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym
Ruszty  drewniane  mogą  być  wykonane  jako  jednowarstwowe  lub  dwuwarstwowe.  W  przypadku,  gdy
podłoże jest  równe i  równocześnie sufit  nie  musi  być  obniżany,  ruszt  wykonuje  się  jako  jednowarstwowy.
Rozstawy  listew  są  uzależnione  od  rodzaju  płyt  i  kierunku  ich  zamocowania.  Odległości  (d)  między
punktami mocowania listew do podłoża są uzależnione od wymiarów poprzecznych zastosowanych listew.
Umocowane listwy stanowią warstwę nośną dla płyt gipsowo-kartonowych.
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Wymiary listew
[mm]

Dopuszczalne odległości (d) 
między elementami kotwiącymi [mm]

szerokość (e) 50
650

grubość (f) 25

szerokość (e) 50
800

grubość (f) 32

5.6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym
Na podłożu nierównym, w celu zmniejszenia ilości punktów kotwień lub gdy sufit ma być obniżony, stosuje
się  ruszt dwuwarstwowy. Odległości między listwami w warstwie nośnej  zależą  od grubości  stosowanej  w
danym  przypadku  płyty  gipsowo-kartonowej  oraz  kierunku  jej  montażu  w  stosunku  do  listew  nośnych.
Listwy warstwy głównej są  rozmieszczane w odległościach (d),  uzależnionych od wymiarów poprzecznych
zastosowanych listew w warstwie nośnej.

Wymiary listew nośnych
[mm]

Dopuszczalne odległości (d) 
między listwami głównymi [mm]

szerokość (e) 50
650

grubość (f) 25

szerokość (e) 50
800

grubość (f) 32

Dla  rusztów  dwuwarstwowych  mocowanych  bezpośrednio  do  podłoża,  wymiary  listew  głównych  oraz
dopuszczalne rozstawy między elementami mocującymi je do podłoża są następujące:

Wymiary listew głównych
[mm]

Dopuszczalne odległości (a)
między elementami kotwiącymi [mm]

szerokość (b) 63
1100

grubość (c) 38

Wymiary listew głównych  oraz dopuszczalne  rozstawy między elementami  mocującymi  je  do  podłoża,
dla rusztów dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, są następujące:

Wymiary listew głównych
[mm]

Dopuszczalne odległości (a) 
między elementami kotwiącymi [mm]

szerokość (b) 38
1400

grubość (c) 63

5.7. Sufity na ruszcie stalowym

5.7.1. Ruszt stalowy – standard
Prezentowany  poniżej  ruszt  stalowy  dla  sufitu  podwieszanego  jest  rozwiązaniem  analogicznym  do
niemieckiego systemu S400.

Elementy  składowe  rusztu,  poza  prętami,  są  produkowane  fabrycznie  przez  poszczególne  firmy
zajmujące się ich wytworzeniem i dostawą.

Opis ogólny

Konstrukcja  rusztu  jest  zbudowana  z  profili  nośnych  CD  60x27x0,6  oraz  przyściennych  UD  27x28x0,6.
Przedłużenia odcinków profili nośnych, gdy potrzeba taka wynika z wielko-ści pomieszczenia, dokonuje się
przy  użyciu  łącznika  wzdłużnego  (60/110).  Ruszt  jest  pod-wieszany  do  konstrukcji  stropu  przy  pomocy
wieszaków gdy chodzi  o  sufit  obniżony (sto-pień  obniżenia  sufitu  determinuje  użycie  pręta  mocującego  o
odpowiedniej  długości)  lub  przy  pomocy  łączników  krzyżowych  (60/60)  –  gdy  chodzi  o  sufit  mocowany
bezpośrednio do podłoża.

Konstrukcję  rusztu  sufitu  obniżonego  wykonuje  się  w  formie  dwuwarstwowej.  Jednak  w
pomieszczeniach  długich  i  równocześnie  wąskich  zasadne  jest  stosowanie  rusztu  pojedynczego.  Ruszt
jednowarstwowy stosuje się również dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów.
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W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą używa się łączników krzyżowych (60/60).

W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD
27x28x0,6 mocowanych do ścian.

Grubość płyty
gipsowo-kartonowej [mm]

Dopuszczalna odległość
między wieszakami [mm]

Dopuszczalna odległość
w warstwie głównej [mm]

Dopuszczalna odległość
w warstwie nośnej [mm]

9,5
12,5
15,0

850
850
850

1250
1250
1000

420
500
550

Uwaga: Powyższe dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych.

5.8. Obudowa poddaszy

Płyty  gipsowo-kartonowe  są  dobrym  materiałem  do  okładania  od  wewnątrz  skomplikowanych  konstrukcji
dachowych.  Ich  właściwości,  takie  jak  lekkość  oraz  wytrzymałość  na  działanie  ognia  (płyty  GKF),
szczególnie przemawiają za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach. 

Przed montażem płyt gipsowo-kartonowych, należy do konstrukcji dachu zamontować odpowiedni ruszt.
Wykonuje  się  go  zazwyczaj  w  formie  jednowarstwowej.  Materiałami  konstrukcyjnymi  rusztu  są  listwy
drewniane lub profile stalowe.

Przy budowie rusztów na powierzchniach skośnych należy stosować zasady montażu podobne, jak dla
rusztów sufitowych. Przykładowo:

dla rusztów z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok. 900
mm) przy pomocy łączników typu ES, odległość między nimi nie powinna przekraczać:

– 550 mm dla płyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,

– 550 mm dla płyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,

– 420 mm dla płyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.

Analogiczne rozstawy obowiązują przy zastosowaniu profili stalowych CD 60/27, mocowanych do krokwi
łącznikami ES.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robót

6.2.1. Częstotliwość  oraz  zakres  badań  płyt  gipsowo-kartonowych  powinna  być  zgodna  z  PN-B-79405
„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”.

W szczególności powinna być oceniana:

– równość powierzchni płyt,

– narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),

– wymiary płyt (zgodne z tolerancją),

– wilgotność i nasiąkliwość,

– obciążenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.

6.2.2. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być  wpisywane do dziennika
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST Kod CPV 450 00000-7 „Wymagania ogólne” pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnię  suchych  tynków  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  jako  iloczyn  długości  ścian  w  stanie
surowym i wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej
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kondygnacji. Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.

Powierzchnię suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle
ścian surowych na płaszczyznę poziomą.

Z  powierzchni  suchych  tynków nie  potrąca  się  powierzchni  kratek,  drzwiczek  i  innych  urządzeń,  jeżeli
każda z nich jest mniejsza niż 0,5 m2.

7.3. Wielko ści  obmiarowe  suchych  tynków  okre śla  si ę  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z
uwzgl ędnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nad zoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W  przypadku  robót  remontowych,  dla  których  nie  opra cowano  dokumentacji  projektowej
wielko ści obmiarowe okre śla si ę na podstawie pomiarów w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót podano w ST Kod CPV 450 00000-7 „Wymagania ogólne” pkt 8

8.2. Odbiór  podło ża  należy  przeprowadzi ć  bezpo średnio  przed  przyst ąpieniem  do  robót
okładzinowych  z  płyt  gipsowo-kartonowych.  Je żeli  odbiór  podło ża  odbywa  si ę  po  dłu ższym
czasie od jego wykonania, nale ży podło że oczyścić i umy ć wod ą

8.3. Roboty  uznaje  si ę  za  zgodne  z  dokumentacj ą  projektow ą,  SST  i  wymaganiami  Inspektora
nadzoru, je żeli wszystkie pomiary i  badania (z uwzgl ędnieniem dopuszczalnych tolerancji)  wg
pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki

8.4. Wymagania przy odbiorze

Wymagania przy odbiorze określa norma PN-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i
badania przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:

a. zgodność z dokumentacją techniczną,

b. rodzaj zastosowanych materiałów,

c. przygotowanie podłoża,

d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, narożach i obrzeżach,

e. wichrowatość powierzchni.

ad.  e)  Powierzchnie  suchych  tynków  powinny  stanowić  płaszczyzny  pionowe,  poziome  lub  o  kącie
pochylenia przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być
kątami prostymi lub posiadać  rozwarcie  wynikające z wcześniejszych założeń  zawartych  w dokumentacji.
Krawędzie  przycięcia  płaszczyzn  powinny  być  prostoliniowe.  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania
powierzchni  i  krawędzi  suchych  tynków  należy  przeprowadzać  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  oraz
przykładania (w dwu prostopadłych do siebie kierunkach) łaty kontrolnej o długości ok. 2 mb, w dowolnym
miejscu  powierzchni.  Pomiar  prześwitu  pomiędzy  łatą  a  powierzchnią  suchego  tynku  powinien  być
wykonywany z dokładnością do 0,5 mm. Dopuszczalne odchyłki powierzchni są podane w poniższej tabeli.

Odchylenie powierzchni
suchego tynku od

płaszczyzny  i
odchylenia krawędzi od

linii prostej

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku
Odchylenie

przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w

dokumentacji
pionowego poziomego

nie większa niż 2 mm i w
liczbie nie większej niż 2

na całej długości łaty
kontrolnej o długości 2

mb

nie większe niż 1,5 mm na
1 mb i ogółem nie więcej

niż 3 mm w
pomieszczeniach do 3,5
mm wysokości oraz nie

więcej niż 4 mm w
pomieszczeniach powyżej 

3,5 m wysokości

nie większe niż 2 mm na 1
mb i ogółem nie więcej niż 
3 mm na całej powierzchni

ograniczonej ścianami,
belkami itp.

nie większe niż 2 mm
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Ogólne  ustalenia  dotycz ące  podstawy  płatno ści  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7
„Wymagania ogólne” pkt 9

9.2. Podstaw ą  rozliczenia  finansowego,  z  uwzgl ędnieniem  zapisów  zawartych  pomi ędzy
Wykonawc ą a Zamawiaj ącym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i ode brana ilo ść m2

powierzchni suchego tynku według ceny jednostkowej,  która obejmuje:

• dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze):

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,

– przygotowanie podłoża,

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

• dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych:

a) na ścianach murowanych

− przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

− przygotowanie kleju gipsowego,

− przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoża,

− przyklejenie płyt do podłoża wraz z przycięciem i dopasowaniem,

b) na rusztach z listew drewnianych

− przymocowanie płyt  do gotowego rusztu za pomocą  gwoździ  lub wkrętów wraz z przycięciem i
dopasowaniem,

c) na rusztach z kształtowników metalowych

− przymocowanie  płyt  do  gotowego  rusztu  za  pomocą  wkrętów  wraz  z  przycięciem  i
dopasowaniem,

• dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe):

– przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin,

– szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami,

– zabezpieczenie spoin taśmą papierową,

– szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.

PN-EN 1008:2004Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria 9000,  9001,  9002,  9003 i  9004)  Normy dotyczące systemów zapewnienia  jakości  i
zarządzania systemami zapewnienia jakości.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Informator  o  montażu  płyt  gipsowo-kartonowych,  ścian  działowych,  okładzin  ściennych  i  sufitów
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podwieszanych  oraz  do  rozbudowy  poddaszy  –  BPB  Rigips  Polska-Stawiany  Sp.  z  o.o.,  Szarbków  73,
28-400 Pińczów.

Informator-Poradnik  „Zastosowanie  płyt  gipsowo-kartonowych  w  budownictwie”  –  wydanie  IV  –  Kraków
1996 r.
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7.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

(STANDARDOWE)

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN
(Kod CPV 45430000-0)

UKŁADANIE PŁYTEK 
NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH

(Kod CPV 45431000-7)
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SPIS TREŚCI

WSKAZÓWKI METODYCZNE 

1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH  I PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego 
...............................................................................................................

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i odbioru  robót  posadzkowych  i  okładzinowych  z  płytek  przy  użyciu  kompozycji
klejowych  z  mieszanek  przygotowanych  fabrycznie  w  budownictwie  mieszkaniowym,
użyteczności publicznej i budownictwie przemysłowym.

1.3. Zakres stosowania ST
Standardowa  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

..... Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko
w przypadkach  prostych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z
doświadczenia  oraz  uznanych  reguł  i  zasad  sztuki  budowlanej  oraz  przy  uwzględnieniu
przepisów bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:
– pokrycie podłóg płytkami (posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych,
– pokrycie  ścian  płytkami  (okładziny),  które  stanowią  warstwę  ochronną  i  kształtującą  formę

architektoniczną okładanych elementów.
Specyfikacja  obejmuje  wykonanie  posadzek  i  okładzin  przy  użyciu  kompozycji  klejowych  z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.

Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie własności materiałów, wymagań
i  sposobów  oceny  podłoży,  wykonanie  posadzek  i  okładzin  wewnętrznych  i  zewnętrznych  z
płytek, oraz ich odbiory.
Specyfikacja  nie  obejmuje  wykładzin  i  okładzin  chemoodpornych  oraz  wykonywanych  według
metod opatentowanych lub innych zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu. 

1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami  podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4,  a  także
podanymi poniżej:
Podło że  –  element  budynku,  na  powierzchni  którego  wykonane  będą  roboty  posadzkowe
i okładzinowe z płytek. 
Warstwa  wyrównawcza  –  warstwa  wykonana  w  celu  wyeliminowania  nierówności  lub  różnic
poziomów powierzchni podłoża.
Warstwa  wygładzaj ąca  –  cienka  warstwa  wykonana  dla  uzyskania  gładkiej  powierzchni
podłoża.
Warstwa  gruntuj ąca  –  powłoka  wzmacniająca  i  uszczelniająca  podłoże  oraz  zwiększająca
przyczepność powłoki ochronnej.
Faseta  – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót posadzkowych i okładzinowych
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”
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Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robót posadzkowych i okładzinowych
Roboty  posadzkowe  i  okładzinowe  należy  wykonać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz
oraz podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.6.
Dokumentacja wykonania robót posadzkowych i wykładzinowych powinna zawierać  co najmniej
następujące informacje i rozwiązania dotyczące:
– materiałów do wykonywania posadzek i okładziny z płytek,
– lokalizacji i warunków użytkowania,
– rodzaju i stanu podłoży pod posadzki i okładziny.
W projekcie powinny być zawarte:
– wymagania  dla  podłoża,  ewentualnie  sposób  jego  wykonania  lub  naprawy,  z

wyszczególnieniem materiałów do napraw,
– specyfikacje materiałów do wykonania posadzek i okładzin z powołaniem się na odpowiednie

dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne),
– sposoby  wykonania  posadzek  i  okładzin  z  płytek  z  uwzględnieniem  szerokości  spoin  i

sposobu wykończenia,
– kolorystyka i wzornictwo układanych płytek,
– wymagania i warunki odbioru wykonanej posadzki i okładziny,
– zasady konserwacji posadzek i okładzin.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  właściwo ści  materiałów,  ich  pozyskiwania  i

składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą  składanych
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych.

2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  posadzkowych  i  okładzinowych  z  płytek  powinny
odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach
technicznych).
2.2.1.Płyty i płytki 
Płytki powinny odpowiadać następującej normie:
– PN-EN  14411:2005  –  Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Definicja,  klasyfikacja,  charakterystyki

i znakowanie.
Rodzaj  płytek  i  ich  parametry  techniczne  musi  określać  dokumentacja  projektowa.

Szczególnie dotyczy to płytek dla których muszą  być  określone takie parametry jak np.  stopień
ścieralności, mrozoodporność i twardość.
2.2.2.Kompozycje klejące i zaprawy 
Kompozycje  klejące  do  mocowania  płytek  muszą  spełniać  wymagania  normy
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy  do  spoinowania  muszą  spełniać  wymagania  odpowiednich  aprobat  technicznych  lub
norm.
2.2.3.Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to:
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
– środki ochrony płytek i spoin,
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– środki do usuwania zanieczyszczeń,
– środki do konserwacji posadzek i okładzin.

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
2.2.3.Woda
Do  przygotowania  kompozycji  klejących  zapraw  klejowych  i  mas  do  spoinowania  stosować
należy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja  pobierania  próbek,  badania  i  ocena  przydatności  wody  zarobowej,  do  betonu,  w
tym  wody  odzyskanej  z  procesów  produkcji  betonu”.  Bez  badań  laboratoryjnych  może  być
stosowana wodociągowa woda pitna.

2.3. Warunki  przyj ęcia  na  budow ę  materiałów  i  wyrobów  do  robót  posadzkowych
i okładzinowych z płytek

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem i  charakterystyką  podaną  w dokumentacji  projektowej  i

specyfikacji technicznej (szczegółowej),
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane

(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i  powszechnego lub

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

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

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  posadzkowych  i  okładzinowych  z  płytek  materiałów
nieznanego pochodzenia.
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do  dziennika
budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.

2.4. Warunki  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  do  robót  posadzkowych
i okładzinowych

Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  bądź  aprobat
technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobów opakowanych powinno być  kryte,
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi,  przemarznięciem i
przed działaniem promieni słonecznych.

Wyroby  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,  zamkniętych
opakowaniach  w  temperaturze  powyżej  +5°C  a  poni żej  +35°C.  Wyroby  pakowane  w  worki
powinny  być  układane  na  paletach  lub  drewnianej  wentylowanej  podłodze,  w  ilości  warstw  nie
większej niż 10. 

Jeżeli  nie  ma  możliwości  poboru  wody  na  miejscu  wykonywania  robót,  to  wodę  należy
przechowywać  w  szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przechowywać
wody  w  opakowaniach  po  środkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których  wcześniej
przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  sprz ętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 3
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3.2. Sprzęt i narz ędzia do wykonywania robót posadzkowych i okładzinow ych
Do wykonywania robót posadzkowych i okładzinowych należy stosować:
– szczotki włosiane lub druciane do czyszczenia podłoża,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– narzędzia lub urządzenia mechaniczne do cięcia płytek,
– pace  ząbkowane  stalowe  lub  z  tworzyw  sztucznych  o  wysokości  ząbków  6-12  mm  do

rozprowadzania kompozycji klejących,
– łaty do sprawdzania równości powierzchni,
– poziomnice,
– mieszadła  koszyczkowe  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do  przygotowania

kompozycji klejących,
– pace gumowe lub z tworzyw sztucznych do spoinowania,
– gąbki do mycia i czyszczenia,
– wkładki (krzyżyki) dystansowe.

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

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania  szczegółowe  dotycz ące  transportu  materiałów  i  wyrobów  do  robót
posadzkowych i okładzinowych

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach,  ułożonych  na  paletach  należy  prowadzić
sprzętem mechanicznym.

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach  układanych  luzem  wykonuje  się  ręcznie.
Ręczny  załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i  narzędzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.
Środki  transportu  do  przewozu  materiałów  i  wyrobów  workowanych  muszą  umożliwiać

zabezpieczenie  tych  wyrobów  przed  zawilgoceniem,  przemarznięciem,  przegrzaniem  i
zniszczeniem  mechanicznym.  Materiały  płynne  pakowane  w  pojemniki,  kontenery  itp.  należy
chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jeżeli  nie  istnieje  możliwość  poboru  wody  na  miejscu  wykonania  robót,  to  wodę  należy
dowozić  w  szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przewozić  wody  w
opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne
płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.
Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie może odbywać się
po wcześniej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  „Wyma gania  ogólne”  Kod

CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót
5.2.1.Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  posadzek  i  okładzin  z  płytek  powinny  być

zakończone: 
– wszystkie  roboty  stanu  surowego  łącznie  z  wykonaniem  podłoży,  warstw  konstrukcyjnych  i

izolacji podłóg, 
– roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych  np.

technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),
– wszystkie  bruzdy,  kanały  i  przebicia  naprawione  i  wykończone  tynkiem  lub  masami

naprawczymi.
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5.2.2.Przystąpienie  do  tych  robót  powinno  nastąpić  po  okresie  osiadania  i skurczu  elementów
konstrukcji budynku, tj. po upływie 4 miesięcy po zakończeniu budowy stanu surowego.

5.2.3.Roboty posadzkowe i okładzinowe należy wykonywać w temperaturach nie niższych niż +5
st.C i temperatura ta powinna utrzymywać się w ciągu całej doby.

5.2.4.Wykonane posadzki i okładziny należy w ciągu pierwszych dwóch dni po ułożeniu chronić
przed nasłonecznieniem i przewiewem.

5.3. Wykonanie posadzek z płytek
5.3.1.Podłoża 
Podłoża pod posadzki z płytek może stanowić beton lub zaprawa cementowa.
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum
50 mm.
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć  wytrzymałość  na ściskanie minimum 12 MPa, a
na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:
– podkłady związane z podłożem – 25 mm,
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm,
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm.

Powierzchnia podkładu powinna być  zatarta na ostro,  bez raków, pęknięć  i  ubytków, czysta,
pozbawiona  resztek  starych  posadzek  i  odpylona.  Niedopuszczalne  są  zabrudzenia  bitumami,
farbami i środkami antyadhezyjnymi.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie może przekraczać
5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.

W podkładzie należy wykonać, zgodnie z projektem, spadki i szczeliny dylatacji konstrukcyjnej
i  przeciwskurczowej.  Na  zewnątrz  budynku  powierzchnia  dylatowanych  pól  nie  powinna
przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niż 3,5 m.

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niż 5x6 m. Dylatacje
powinny  być  wykonane  w  miejscach  dylatacji  budynku,  wokół  fundamentów  pod  maszyny,
słupów  konstrukcyjnych  oraz  w  styku  różnych  rodzajów  posadzek.  Szczegółowe  informacje  o
układzie  warstw  podłogowych,  wielkości  i  kierunkach  spadków,  miejsc  wykonania  dylatacji,
osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.

Dla  poprawienia  jakości  i  zmniejszenia  ryzyka  powstania  pęknięć  skurczowych  zaleca  się
zbrojenie  podkładów  betonowych  stalowym  zbrojeniem  rozproszonym  lub  wzmocnienie
podkładów cementowych włóknem polipropylenowym.

Dużym ułatwieniem przy wykonywaniu posadzek z płytek ma zastosowanie bezpośrednio pod
wykładzinę warstwy z masy samopoziomującej. Warstwy („wylewki”) samopoziomujące wykonuje
się  z  gotowych  fabrycznie  sporządzonych  mieszanek  ściśle  według  instrukcji  producenta.
Wykonanie tej warstwy podnosi koszt podłogi, powoduje jednak oszczędność kleju.

5.3.2.Układanie posadzek z płytek 
Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  posadzkowych  należy  przygotować  wszystkie
niezbędne  materiały,  narzędzia  i  sprzęt,  posegregować  płytki  według  wymiarów,  gatunku
i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.

Położenie płytek należy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową
szerokość większą niż połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka
zawierająca  określone  w  dokumentacji  wzory  lub  składająca  się  z  różnego  rodzaju  i  wielkości
płytek.
Wybór  kompozycji  klejących  zależy  od  rodzaju  płytek  i  podłoża  oraz  wymagań  stawianych
podłodze.  Kompozycja  (zaprawa)  klejąca  musi  być  przygotowana  zgodnie  z  instrukcją
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producenta.
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego narożnika w pomieszczeniu lub
od wyznaczonej linii.

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje”
się  zębatą  krawędzią  ustawioną  pod  kątem  około  50°.  Kompozycja  klej ąca  powinna  być
nałożona równomiernie i  pokrywać  całą  powierzchnię  podłoża. Wielkość  zębów pacy zależy od
wielkości  płytek.  Prawidłowo  dobrane  wielkość  zębów  i  konsystencja  kompozycji  klejącej
sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Zaleca się stosować następujące wielkości zębów pacy w zależności od wielkości płytek:
– 50 x 50 mm – 3 mm
– 100 x 100 mm – 4 mm
– 150 x 150 mm – 6 mm
– 200 x 200 mm – 6 mm
– 250 x 250 mm – 8 mm
– 300 x 300 mm – 10 mm
– 400 x 400 mm – 12 mm.

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić
na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość  warstwy  kompozycji  klejącej  zależy  od  rodzaju  i  równości  podłoża  oraz  rodzaju
i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.

Po  nałożeniu  kompozycji  klejącej  układa  się  płytki  od  wyznaczonej  linii  lub  wybranego
narożnika.  Nakładając  pierwszą  płytkę  należy  ją  lekko  przesunąć  po  podłożu  (około  1  cm),
ustawić w żądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki
należy  dołożyć  do  sąsiednich,  docisnąć  i  mikroruchami  odsunąć  na  szerokość  spoiny.  Dzięki
dużej  przyczepności  świeżej  kompozycji  klejowej  po  dociśnięciu  płytki  uzyskuje  się  efekt
„przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pokrywać
całą  powierzchnią  płytki.  Można  to  osiągnąć  nakładając  dodatkowo  cienką  warstwę  kleju  na
spodnią powierzchnie przyklejanych płytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe.
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:
– do 100 mm –  około 2 mm
– od 100 do 200 mm –  około 3 mm
– od 200 do 600 mm – około 4 mm
– powyżej 600 mm –  około 5-20 mm.

Przed  całkowitym  stwardnieniem  kleju  ze  spoin  pomiędzy  płytkami  należy  usunąć  jego
nadmiar, można też usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.

Po  ułożeniu  płytek  na  podłodze  wykonuje  się  cokoły.  Szczegóły  cokołu  powinna  określać
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny
podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do  spoinowania  płytek  można  przystąpić  nie  wcześniej  niż  po  24  godzinach  od  ułożenie
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym
pędzlem (wodą).

Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugową)  po
powierzchni posadzki pacą  gumową.  Zaprawę  należy dokładnie wcisnąć  w przestrzenie między
płytkami  ruchami  prostopadłymi  i  ukośnymi  do  krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z
powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym
narzędziem  i  uzyskać  wklęsły  kształt  spoiny.  Płaskie  spoiny  uzyskuje  się  poprzez  przetarcie
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zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. Jeżeli
w pomieszczeniach występuje wysoka temperatura i niska wilgotność powietrza należy zapobiec
zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżanie ich wilgotną gąbką.

Przed  przystąpieniem  do  spoinowania  zaleca  się  sprawdzić  czy  pigment  spoiny  nie  brudzi
trwale powierzchni płytek.  Szczególnie dotyczy to płytek  nieszkliwionych i  innych o powierzchni
porowatej.

Dla  podniesienia  jakości  posadzki  i  zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po
stwardnieniu  spoiny  mogą  być  powleczone  specjalnymi  preparatami  impregnującymi.
Impregnowane mogą być także płytki.

5.4. Wykonanie okładzin
5.4.1.Podłoża pod okładzinę
Podłożem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:
– ściany betonowe,
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych,
– płyty gipsowo kartonowe.
Przed  przystąpieniem  do  robót  okładzinowych  należy  sprawdzić  prawidłowość  przygotowania

podłoża.
Podłoża betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych

i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.
Połączenia  i  spoiny  między  elementami  prefabrykowanymi  powinny  być  płaskie  i  równe.  W

przypadku wystąpienia  nierówności  należy  je  zeszlifować,  a  ubytki  i  uskoki  wyrównać  zaprawą
cementową lub specjalnymi masami naprawczymi.

W  przypadku  ścian  z  elementów  drobno  wymiarowych  tynk  powinien  być  dwuwarstwowy
(obrzutka i narzut) zatarty na ostro, wykonany z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej
marki  M4-M7.  W  przypadku  okładzin  wewnętrznych  ściana  z  elementów  drobnowymiarowych
może być otynkowana tynkiem gipsowym zatartym na ostro marki M4-M7.
W przypadku podłoży nasiąkliwych zaleca się zagruntowanie preparatem gruntującym (zgodnie z
instrukcją producenta).
W  zakresie  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  podłoże  powinno  spełniać  następujące
wymagania:
– powierzchnia czysta, niepyląca, bez ubytków i tłustych plam, oczyszczona ze starych powłok

malarskich,
– odchylenie  powierzchni  tynku  od  płaszczyzny  oraz  odchylenie  krawędzi  od  linii  prostej,

mierzone łatą kontrolną o długości 2 m, nie może przekraczać 3 mm przy liczbie odchyłek nie
większej niż 3 na długości łaty,

– odchylenie powierzchni od kierunku pionowego nie może być większe niż 4 mm na wysokości
kondygnacji,

– odchylenie powierzchni od kierunku poziomego nie może być większe niż 2 mm na 1 m.
Nie dopuszcza się wykonywania okładzin mocowanych na kompozycjach klejących ułożonych

na  podłożach  pokrytych  starymi  powłokami  malarskimi,  tynkiem  z  zaprawy  cementowej,
cementowo-wapiennej, wapiennej i gipsowej marki niższej niż M4.
5.4.2.Układanie płytek (okładzin)
Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  okładzinowych  należy  przygotować  wszystkie
niezbędne  materiały,  narzędzia  i  sprzęt,  posegregować  płytki  według,  wymiarów,  gatunku
i odcieni  oraz  rozplanować  sposób  układania  płytek.  Położenie  płytek  należy  rozplanować
uwzględniając  ich  wielkość  i  przyjętą  szerokość  spoin.  Na  jednej  ścianie  płytki  powinny  być
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niż połowa
płytki.  Szczególnie  starannego  rozplanowania  wymaga  okładzina  zawierająca  określone  w
dokumentacji wzory lub składa się z różnego rodzaju i wielkości płytek.

Przed  układaniem  płytek  na  ścianie  należy  zamocować  prostą,  gładką  łatę  drewnianą  lub
aluminiową. Do usytuowania łaty należy użyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu
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lub drugiego rzędu płytek.
Następnie  przygotowuje  się  (zgodnie  z  instrukcją  producenta)  kompozycję  klejącą.  Wybór
kompozycji zależy od rodzaju płytek i podłoża oraz wymagań stawianych okładzinie.

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoże gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje”
się  powierzchnię  zębatą  krawędzią  ustawioną  pod  kątem  około  50°.  Kompozycja  klej ąca
powinna być rozłożona równomiernie i pokrywać całą powierzchnię podłoża. Wielość zębów pacy
zależy  od  wielkości  płytek.  Prawidłowo  dobrane  wielkość  zębów  i  konsystencja  kompozycji
sprawiają, że kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.
Zalecane wielkości zębów pacy w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.

Powierzchnia z nałożoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić
na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość warstwy kompozycji klejącej w zależności od rodzaju i równości podłoża oraz rodzaju i
wielkości płytek wynosi około 4-6 mm.

Układanie  płytek  rozpoczyna  się  od  dołu  w  dowolnym  narożniku,  jeżeli  wynika  z
rozplanowania, że powinna znaleźć się tam cała płytka. Jeśli  pierwsza płytka ma być  docinana,
układanie należy zacząć od przyklejenia drugiej całej płytki w odpowiednim dla niej miejscu.

Układanie płytek polega na ułożeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu
na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki dużej przyczepności
świeżej  zaprawy klejowej  po  dociśnięciu  płytki  uzyskuje  się  efekt  „przyssania”.  Płytki  o  dużych
wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.
Pierwszy rząd płytek,  tzw.  cokołowy,  układa się  zazwyczaj  po  ułożeniu  wykładziny podłogowej.
Płytki tego pasa zazwyczaj trzeba przycinać na odpowiednią wysokość. 
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyżyki) dystansowe. 
Zalecane szerokości spoin w zależności od wymiarów płytek podano w pkt. 5.3.2.
Przed całkowitym stwardnieniem kleju ze spoin należy usunąć jego nadmiar, można też usunąć
wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek należy także mocować listwy wykończeniowe oraz inne elementy jak
np. drzwiczki rewizyjne szachtów instalacyjnych.

Drobne płytki (tzw. mozaikowe) są powierzchnią licową naklejane na papier przez co możliwe
jest klejenie nie pojedynczej płytki lecz większej ilości. W trakcie klejenia płytki te dociska się do
ściany  deszczułką  do  uzyskania  wymaganej  powierzchni  lica.  W  przypadku  okładania
powierzchni  krzywych  (np.  słupów)  należy  używać  odpowiednich  szablonów  dociskowych.  Po
związaniu kompozycji klejącej papier usuwa się po uprzednim namoczeniu wodą.
Do  spoinowania  można  przystąpić  nie  wcześniej  niż  po  24  godzinach  od  ułożenia  płytek.
Dokładny  czas  powinien  być  określony  przez  producenta  w  instrukcji  stosowania  zaprawy
klejowej.
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem należy zwilżyć je mokrym
pędzlem (wodą).
Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugową)  po
powierzchni okładziny pacą gumową. Zaprawę należy dokładnie wcisnąć w przestrzenie między
płytkami  ruchami  prostopadłymi  i  ukośnymi  do  krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z
powierzchni płytek wilgotną gąbką. Świeżą zaprawę można dodatkowo wygładzić zaokrąglonym
narzędziem  i  uzyskać  wklęsły  kształt  spoiny.  Płaskie  spoiny  otrzymuje  się  poprzez  przetarcie
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką.
Jeżeli  w  pomieszczeniach  występuje  wysoka  temperatura  i  niska  wilgotność  powietrza  należy
zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin poprzez lekkie zwilżenie ich wilgotną gąbką.

Przed  przystąpieniem  do  spoinowania  zaleca  się  sprawdzić  czy  pigment  spoiny  nie  brudzi
trwale powierzchni płytek.  Szczególnie dotyczy to płytek  nieszkliwionych i  innych o powierzchni
porowatej.

Dla  podniesienia  jakości  okładziny  i  zwiększenia  odporności  na  czynniki  zewnętrzne  po
stwardnieniu spoiny mogą być powleczone specjalnymi preparatami impregnującymi.
Dobór  preparatów  powinien  być  uzależniony  od  rodzaju  pomieszczeń  w  których  znajdują  się
okładziny i stawianych im wymaganiom.
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Impregnowane mogą być także płytki.

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

45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek badaniom

powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót. 
Wszystkie  materiały  –  płytki,  kompozycje  klejące,  jak  również  materiały  pomocnicze  muszą

spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom
określonym w dokumentacji projektowej.
Każda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację
zgodności  stwierdzająca  zgodność  własności  technicznych  z  określonymi  w  normach  i
aprobatach.
Badanie podkładu powinno być  wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania
robót posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości,

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach

i kierunkach 2-metrową łatę,
– sprawdzenie  spadków  podkładu  pod  posadzki  za  pomocą  2-metrowej  łaty  i poziomnicy;

pomiary równości i spadków należy wykonać z dokładnością do 1 mm,
– sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  i

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.1.  i  5.4.1.,
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek i okładzin z
dokumentacją  projektową  i  ST  w zakresie  kolejnych  faz  procesu  roboczego.  Prawidłowość  ich
wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych
robót „zanikających”.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań
dotyczących wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności:
– zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w

dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoży,
– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin,
– prawidłowości wykonania krawędzi, naroży, styków z innymi materiałami oraz dylatacji.
Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  pomocne  mogą  być  wyniki  badań  dokonanych  przed
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien obejmować:
– sprawdzenie  prawidłowości  ułożenia  płytek;  ułożenie  płytek  oraz  ich  barwę  i  odcień  należy

sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
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– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą  łaty kontrolnej  długości  2 m
przykładanej  w różnych  kierunkach,  w  dowolnym  miejscu;  prześwit  pomiędzy  łatą  a badaną
powierzchnia należy mierzyć z dokładności do 1 mm,

– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuż spoin na
całej  ich długości  (dla spoin podłogowych i  poziomych okładzin ścian)  oraz pionu (dla  spoin
pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,

– sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem
(lub  innym  podobnym  narzędziem);  charakterystyczny  głuchy  dźwięk  jest  dowodem  nie
związania płytek z podkładem,

– sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 należy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką
z dokładnością do 0,5 mm,

– grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót
lub grubość określona na podstawie zużycia kompozycji klejącej).
Wyniki  kontroli  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  6.5.2.  niniejszego

opracowania  i  opisane  w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez  przedstawicieli
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz ące posadzek i okładzin z płytek
6.5.1.Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania:
– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzek

dla których różnorodność barw jest zamierzona),
– cała  powierzchnia  pod  płytkami  powinna  być  wypełniona  klejem  (warunek  właściwej

przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
– dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  posadzki  od  płaszczyzny  poziomej  (mierzone  łatą

długości 2 m) nie powinno być większe niż 3 mm na długości łaty i nie większe niż 5 mm na
całej długości lub szerokości posadzki,

– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,
– dopuszczalne  odchylenie  spoin  od  linii  prostej  nie  powinno  wynosić  więcej  niż  2  mm  na

długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,

– szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione całkowicie materiałem wskazanym w projekcie,
– listwy dylatacyjne powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją producenta.
6.5.2.Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
– cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy

okładzin dla których różnorodność barw jest zamierzona),
– cała  powierzchnia  pod  płytkami  powinna  być  wypełniona  klejem  (warunek  właściwej

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
– dopuszczalne  odchylenie  krawędzi  od  kierunku  poziomego  i  pionowego  nie  powinno

przekraczać 2 mm na długości 2 m,
– odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości

2 m,
– spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania
– dopuszczalne  odchylenie  spoin  od  linii  prostej  nie  powinno  wynosić  więcej  niż  2  mm  na

długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny,
– elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją

producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

112



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

Specyfikacja została sporządzona w systemie                       na podstawie standardowej
specyfikacji technicznej opracowanej przez OWEOB Promocja Sp. z o.o.

SEKOspec

13

7.1. Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST  „Wymaga nia  ogólne”  Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania

Powierzchnie  posadzek  i  okładzin  z  płytek  oblicza  się  w  m2  na  podstawie  dokumentacji
projektowej  przyjmując  wymiary  w  świetle  ścian  w  stanie  surowym.  Z  obliczonej  powierzchni
odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2

.
W  przypadku rozbieżności  pomiędzy dokumentacją  a  stanem faktycznym powierzchnie  oblicza
się według stanu faktycznego.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymaga nia  ogólne”  Kod

CPV 45000000-7,  pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek i okładzin elementem ulegającym zakryciu
są  podłoża.  Odbiór  podłóż  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót  posadzkowych  i
okładzinowych. 

W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.  niniejszego
opracowania. Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży i określonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla okładzin.

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych i
okładzinowych.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoże nie powinno być odebrane.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonania  naprawy  podłoża  poprzez  np.  szlifowanie  lub

szpachlowanie  i  ponowne  zgłoszenie  do  odbioru.  W  sytuacji  gdy  naprawa  jest  niemożliwa
(szczególnie  w  przypadku  zaniżonej  wytrzymałości)  podłoże  musi  być  skute  i  wykonane
ponownie.

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  (podłoży)
oraz  materiałów  należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ęściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. Odbioru częściowego
robót dokonuje się  dla zakresu określonego w dokumentach umownych według zasad jak  przy
odbiorze ostatecznym robót. 
Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w  realizowanych
robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności  kierownika
budowy.
Protokół odbioru częściowego jest  podstawą  do dokonania częściowego rozliczenia robót  jeżeli
umowa taką formę przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)
Odbiór  ostateczny  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonanie  robót  w  odniesieniu  do
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
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Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
– projekt budowlany,
– projekty wykonawcze, 
– dokumentację powykonawczą,
– szczegółowe specyfikacje techniczne,
– dziennik budowy z zapisami dotyczącymi toku prowadzonych robót,
– aprobaty  techniczne,  certyfikaty  i  deklaracje  zgodności  dla  zastosowanych  materiałów  i

wyrobów,
– protokóły odbioru podłoża,
– protokóły odbiorów częściowych,
– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  przedłożonymi  dokumentami,
przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4. niniejszej ST porównać je z
wymaganiami i wielkościami tolerancji podanymi w pkt. 6.5. oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty  posadzkowe  i  okładzinowe  powinny  być  odebrane,  jeżeli  wszystkie  wyniki  badań  i
pomiarów są  pozytywne  i  dostarczone  przez  wykonawcę  dokument  są  kompletne  i prawidłowe
pod względem merytorycznym.
Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  posadzka  lub  okładzina  nie  powinna  być
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
– jeżeli  to  możliwe,  należy  poprawić  posadzkę  lub  okładzinę  i  przedstawić  ją  ponownie  do

odbioru,
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika i trwałości posadzki

lub  okładziny,  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z
jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest do
usunięcia  wadliwie  wykonanych  posadzek  lub  okładzin,  wykonać  je  ponownie  i  powtórnie
zgłosić do odbioru.

W przypadku nie kompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli  zamawiającego  i
wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
– ocenę wyników badań,
– wykaz wad i usterek ze wskaźnikiem możliwości ich usunięcia,
– stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  posadzek  i  okładzin  z  płytek  z

zamówieniem.
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego  pomiędzy
zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji
Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długość  jest
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i okładzin po
użytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  posadzek  i  okładzin  z
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie
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zauważone wady w wykonanych posadzkach i okładzinach z płytek.

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASO WYCH  I  PRAC
TOWARZYSZĄCYCH

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

9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści

Rozliczenie  robót  posadzkowych  i  okładzinowych  może  być  dokonane  jednorazowo  po
wykonaniu pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie,
po dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą  następuje  po  dokonaniu
odbioru pogwarancyjnego. 
Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót  posadzkowych  i
okładzinowych stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie:
– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót

zaakceptowanych przez zamawiającego lub
– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.
Ceny jednostkowe wykonania robót posadzkowych i okł adzinowych lub kwoty ryczałtowe
uwzgl ędniaj ą:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych  umożliwiających

wykonanie robót na wysokości do 4 m, 
– ocenę  i  przygotowanie  podłoża  wraz  z  ewentualnym  jego  zagruntowaniem  bądź

zastosowaniem  odpowiednich  środków  zwiększających  przyczepność,  zgodnie  z
wymaganiami dokumentacji projektowej i szczegółowej specyfikacji technicznej,

– zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej oraz innych elementów przed zanieczyszczeniem
i uszkodzeniem w trakcie wykonywania posadzek i okładzin, 

– osiatkowanie bruzd i miejsc narażonych na pęknięcia,
– osadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,
– usunięcie  wad  i  usterek  oraz  naprawienie  uszkodzeń  powstałych  w  czasie  robót

posadzkowych i okładzinowych,
– usunięcie  zabezpieczeń  stolarki  i  innych  elementów  oraz  ewentualnych  zanieczyszczeń  na

elementach nie okładanych płytkami,
– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,
– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w  szczegółowej

specyfikacji technicznej,
– likwidację stanowiska roboczego,
– wykonanie badań i pomiarów kontrolnych standardowych,
– koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.
W  kwotach  ryczałtowych  ujęte  są  również  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań
niezbędnych  do  wykonania  robót  pokrywczych  na  wysokości  ponad  4  m  od  poziomu  ich
ustawienia.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
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1. PN-EN 14411:2005
Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
2. PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-EN ISO 10545-1:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Pobieranie próbek i warunki odbioru.
4. PN-EN ISO 10545-2:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.
5. PN-EN ISO 10545-3:1999
Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  nasiąkliwości  wodnej,  porowatości  otwartej,  gęstości
względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.
6. PN-EN ISO 10545-4:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej.
7. PN-EN ISO 10545-5:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na uderzenia metodą pomiaru współczynnika
odbicia.
8. PN-EN ISO 10545-6:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych.
9. PN-EN ISO 10545-7:2000
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych.
10. PN-EN ISO 10545-8:1998
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej.
11. PN-EN ISO 10545-9:1998
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na szok termiczny.
12. PN-EN ISO 10545-10:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie rozszerzalności wodnej.
13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003
jw.
14. PN-EN ISO 10545-11:1998
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych.
15. PN-EN ISO 10545-12:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporności.
16. PN-EN ISO 10545-13:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności chemicznej.
17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003
jw.
18. PN-EN ISO 10545-14:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na plamienie.
19. PN-EN ISO 10545-15:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu z płytek szkliwionych.
20. PN-EN ISO 10545-16:2001
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych różnic barwy.
21. PN-EN 101:1994
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa.
22. PN-EN 12004:2002
Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne.
23. PN-EN 12004:2002/A1:2003
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jw.
24. PN-EN 12002:2005 
Kleje  do  płytek  –  Oznaczanie  odkształcenia  poprzecznego  cementowych  klejów  i  zapraw  do
spoinowania.
25. PN-EN 12808-1:2000
Kleje  i  zaprawy  do  spoinowania  płytek  –  Oznaczanie  odporności  chemicznej  zapraw  na  bazie
żywic reaktywnych.
26. PN-EN 1015-2:2000
Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań.
27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u)
jw.
28. PN-EN 1015-3:2000
Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika
rozpływu).
29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005
jw.
30. PN-EN 1015-4:2000
Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  konsystencji  świeżej  zaprawy  (za  pomocą
penetrometru).
31. PN-EN 1015-12:2002
Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Część  12:  Określenie  przyczepności  do  podłoża
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.
32. PN-EN 1015-19:2000
Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  współczynnika  przenoszenia  pary  wodnej  w
stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania.
33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005
jw.
34. PN-EN 197-1:2002
Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego
użytku.
35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005
jw.
36. PN-EN 197-2:2002
Cement – Część 2: Ocena zgodności.
37. PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
38. PN-EN 459-2:2003
Wapno budowlane – Część 2: Metody badań.
39. PN-EN 459-3:2003
Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności.
40. PN-EN 1008-1:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
41. PN-EN 934-6:2002
Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  –  Część  6:  Pobieranie  próbek,  kontrola  zgodności  i
ocena zgodności.
42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006
jw.
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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
Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i wymagania.

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

881).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.  o systemie zgodności  (tekst  jednolity Dz.  U.  z 2004 r.  Nr

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

1118 z późn. zmianami).

10.3. Rozporz ądzenia
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  03.07.2003  r.  w  sprawie  szczegółowego

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

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

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

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

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

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

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

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

– 1990 rok.
– Warunki  techniczne  wykowania  i  odbioru  robót  budowlanych,  część  B  zeszyt  5  Okładziny  i
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wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok.
– Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok.
– Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok
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8.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

(STANDARDOWE)

ROBOTY MALARSKIE
(Kod CPV 45442100-8)
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SPIS TREŚCI

WSKAZÓWKI METODYCZNE 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA 
2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW 
3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 
5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT 
9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I

PRAC TOWARZYSZĄCYCH 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST – Specyfikacja Techniczna
SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna
ITB – Instytut Techniki Budowlanej
PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA
1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego
.......................................................................................................

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i  odbioru robót malarskich realizowanych wewnątrz i  na zewnątrz
obiektów budowlanych  nie  narażonych  na  agresję  chemiczną.  Specyfikacja  techniczna
(ST)  nie  dotyczy  wykonywania  zabezpieczenia  chemoodpornego  i  antykorozyjnego
obiektów budowlanych.

1.3. Zakres stosowania ST
Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  jako  dokument  przetargowy  i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu,  dla których istnieje pewność,  że
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzględnieniu przepisów bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST
Specyfikacja  dotyczy  wykonania  malowania  wewnętrznego  (wewnątrz  pomieszczeń)  i
zewnętrznego  (wystawionego  na  bezpośrednie  działanie  czynników  atmosferycznych)
obiektów  budowlanych  nie  narażonych  na  agresję  chemiczną  i  obejmuje  wykonanie
następujących czynności:
– przygotowanie podłoża (wg pkt. 5.3.),
– wykonanie powłok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów
wykorzystywanych do robót malarskich, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań
dotyczących  wykonania  powłok  malarskich  wewnętrznych  i  zewnętrznych  powierzchni
obiektów oraz ich odbiorów.

Specyfikacja nie obejmuje wymagań  dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektów budowlanych oraz powłok malarskich  wykonywanych  według
metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.5. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami  podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4,  a
także zdefiniowanymi poniżej:
Podło że  malarskie  –  surowa,  zagruntowana  lub  wygładzona  (np.  szpachlówką)
powierzchnia  (np.  muru,  tynku,  betonu,  drewna,  płyt  drewnopodobnych,  itp.),  na  której
będzie wykonywana powłoka malarska.
Powłoka  malarska  –  stwardniała  warstwa  farby,  lakieru  lub  emalii  nałożona  i
rozprowadzona  na  podłożu,  decydująca  o  właściwościach  użytkowych  i  walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba  –  płynna  lub  półpłynna  zawiesina  bądź  mieszanina  bardzo  rozdrobnionych  ciał
stałych (np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier  – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy
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powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.
Pigment  – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor
farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna  – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem środków pomocniczych.
Farba  na  rozpuszczalnikowych  spoiwach  żywicznych  –  zawiesina  pigmentów  i
obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np.
benzyną lakową, terpentyną itp.).
Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcie ńczalne wod ą – zawiesina pigmentów
i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą.
Farba  na  spoiwach  mineralnych  –  mieszanina  spoiwa  mineralnego  (np.  wapna,
cementu,  szkła  wodnego  itp.),  pigmentów,  wypełniaczy  oraz  środków  pomocniczych  i
modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą  lub
w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba  na  spoiwach  mineralno-organicznych  –  mieszanina  spoiw  mineralnych  i
organicznych  (np.  dyspersji  wodnej  żywic,  kleju  kazeinowego,  kleju  kostnego  itp.),
pigmentów,  wypełniaczy oraz środków pomocniczych;  produkowana w postaci  suchych
mieszanek lub past do zarobienia wodą.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora
nadzoru.  Ogólne  powszechnie  stosowane  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST
„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robót malarskich
Roboty  malarskie  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz  oraz
podstawy  prawne  sporządzenia  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt. 1.6.
Dokumentacja powinna w szczególności zawierać:
– kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich,
– warunki użytkowania powłok malarskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1.  Ogólne  wymagania  dotycz ące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania

podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania  robót  malarskich powinny odpowiadać  wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować:
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
•  farby  olejne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
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•  emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane
styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,

• farby na spoiwach:
– żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe,
– żywicznych rozcieńczalnych wodą,
– mineralnych  bez  lub  z  dodatkami  modyfikującymi  w  postaci  ciekłej  lub  suchych

mieszanek do zarobienia wodą,
– mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą,

które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
• lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81802:2002,
• lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które

powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów można stosować:
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
•  farby  olejne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane  styrenowe

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002,
•  emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe  kopolimeryzowane

styrenowe odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81607:1998,
• farby na spoiwach:
– rozpuszczalnikowych żywicznych innych niż olejne i ftalowe,
– mineralnych z dodatkami modyfikującymi w postaci suchych mieszanek do zarobienia

wodą,
– mineralno-organicznych jedno- lub kilkuskładnikowe do rozcieńczania wodą,

które powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/B-10102,
•  farby i  emalie  na  spoiwie  żywicznym rozcieńczalne  wodą,  które  powinny odpowiadać

wymaganiom aprobat technicznych,
•  farby  na  spoiwach  mineralnych  z  dodatkami  modyfikującymi  w  postaci  ciekłej,  które

powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych,
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.3. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
– rozcieńczalniki,  w  tym:  woda,  terpentyna,  benzyna  do  lakierów  i  emalii,  spirytus

denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,
– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.

Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez
producenta  lub  odpowiadające  wymaganiom  odpowiednich  aprobat  technicznych  bądź
PN.

2.2.4. Woda
Do  przygotowania  farb  zarabianych  wodą  należy  stosować  wodę  odpowiadającą
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wymaganiom  normy  PN-EN  1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu  –  Specyfikacja
pobierania  próbek,  badanie  i  ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”.
Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna.
Niedozwolone  jest  użycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje i muł.

2.3. Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów i wyrobów do robót malarskich
Materiały  i  wyroby  do  robót  malarskich  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają
następujące warunki:
– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),
– są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  naruszenia  zamknięć)  i

oznakowane  (pełna  nazwa  wyrobu,  ewentualnie  nazwa  handlowa  oraz  symbol
handlowy wyrobu),

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i

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

– niebezpieczne  wyroby  malarskie  i  materiały  pomocnicze,  w  zakresie  wynikającym  z
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U.
Nr  11,  poz.  84  z  późn.  zmianami),  posiadają  karty  charakterystyki  substancji
niebezpiecznej,  opracowane  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia  3
lipca  2002  r.  w  sprawie  karty  charakterystyki  substancji  niebezpiecznej  i  preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami),

– opakowania  wyrobów  zakwalifikowanych  do  niebezpiecznych  spełniają  wymagania
podane  w  rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  września  2003  r.  w  sprawie
oznakowania  opakowań  substancji  niebezpiecznych  i  preparatów  niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami),

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  użycia  (termin
zakończenia  robót  malarskich  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych
na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do

dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały  i  wyroby  do  robót  malarskich  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane
zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów
odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych
powinno  być  kryte,  suche  oraz  zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami
atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.

Wyroby  malarskie  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w  oryginalnych,
zamkniętych  opakowaniach  w  temperaturze  powyżej  +5°C  a  poni żej  +35°C.  Wyroby
pakowane  w  worki  powinny  być  układane  na  paletach  lub  drewnianej  wentylowanej
podłodze, w ilości warstw nie większej niż 10. 

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy
przechowywać  w  szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których
wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.
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3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  sprz ętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzęt i narz ędzia do wykonywania robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich należy stosować:
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– pędzle i wałki,
– mieszadła  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do  przygotowania

kompozycji składników farb,
– agregaty malarskie ze sprężarkami,
– drabiny i rusztowania.

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

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i składowanie materiałów
Transport  materiałów  do  robót  malarskich  w  opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych
urządzeń  i  środków  transportu.  W  czasie  transportu  należy  zabezpieczyć  przewożone
materiały  w  sposób  wykluczający  ich  zawilgocenie  i  uszkodzenie  opakowań.  W
przypadku dużych ilości  materiałów zalecane jest  przewożenie  ich  na paletach i  użycie
do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.

Do  transportu  farb  i  innych  materiałów  w  postaci  suchych  mieszanek,  w
opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu
farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub
zamknięte.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wyma gania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót malarskich
Do  wykonywania  robót  malarskich  można  przystąpić  po  całkowitym  zakończeniu
poprzedzających  robót  budowlanych  oraz  po  przygotowaniu  i  kontroli  podłoży  pod
malowanie a także kontroli materiałów.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po:
• całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych,  tj.  wodociągowych,  kanalizacyjnych,

centralnego  ogrzewania,  gazowych,  elektrycznych,  z  wyjątkiem  założenia  urządzeń
sanitarnych (biały montaż) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),

• wykonaniu podłoży pod wykładziny podłogowe,
• ułożeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
• całkowitym  dopasowaniu  i  wyregulowaniu  stolarki,  lecz  przed  oszkleniem  okien  itp.,
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jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie można wykonywać po:
• wykonaniu tzw. białego montażu,
• ułożeniu  posadzek  (z  wyjątkiem  wykładzin  dywanowych  i  wykładzin  z  tworzyw

sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów,
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotycz ące podło ży pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia
Mury  ceglane  i  kamienne  pod  względem  dokładności  wykonania  powinny  odpowiadać
wymaganiom  podanym  w  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  dla  robót  murowych.
Spoiny  muru  powinny  być  całkowicie  wypełnione  zaprawą,  równo  z  licem  muru.  Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione.
Powierzchnia  muru  powinna  być  oczyszczona  z  zaschniętych  grudek  zaprawy,
wystających poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej.
Mur  powinien  być  suchy  czyli  jego  wilgotność,  w  zależności  od  rodzaju  farby,  którą
wykonywana będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1.

Tablica  1.  Najwi ększa  dopuszczalna  wilgotno ść  podło ży  mineralnych
przeznaczonych do malowania

Lp. Rodzaj farby

Największa
wilgotność
podłoża, 
w % masy

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych
wodą

4

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami
modyfikującymi w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych
wodą lub w postaci ciekłej

6

4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona.

5.3.2. Beton
Powierzchnia  powinna  być  oczyszczona  z  odstających  grudek  związanego  betonu.
Wystające  lub  widoczne  elementy  metalowe  powinny  być  usunięte  lub  zabezpieczone
farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione
zaprawą  cementową  lub  specjalnymi  mieszankami,  na  które  wydano  aprobaty
techniczne.

Wilgotność  podłoża  betonowego,  w  zależności  od  rodzaju  farby,  którą  wykonywana
będzie  powłoka  malarska,  nie  może  przekraczać  wartości  podanych  w  tablicy  1.
Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona.

5.3.3. Tynki zwykłe
1) Nowe  niemalowane  tynki  powinny  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w

szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia
tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do
równej  powierzchni.  Powierzchnia  tynków  powinna  być  pozbawiona
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zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 
2) Tynki  malowane  uprzednio  farbami  powinny  być  oczyszczone  ze  starej  farby  i

wszelkich  wykwitów  oraz  odkurzone  i  umyte  wodą.  Po  umyciu  powierzchnia
tynków  nie  powinna  wykazywać  śladów  starej  farby  ani  pyłu  po  starej  powłoce
malarskiej. Uszkodzenia tynków należy naprawić odpowiednią zaprawą, zalecaną
przez producenta wyrobów malarskich.

3) Wilgotność  powierzchni  tynków  (malowanych  jak  i  niemalowanych)  nie  powinna
przekraczać wartości podanych w tablicy 1.

4) Wystające  lub  widoczne  nieusuwalne  elementy  metalowe  powinny  być
zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.

5.3.5.  Podłoża  z  drewna,  materiałów  drewnopochodnych  powinny  być  niezmurszałe  o
wilgotności  nie  większej  niż  12%,  bez  zepsutych  lub  wypadających  sęków  i
zacieków żywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam
tłuszczu,  żywicy,  starej  farby  i  innych  zanieczyszczeń.  Ewentualne  uszkodzenia
powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną.

5.3.6. Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i
oczyszczone  ze  starej  farby.  Wkręty  mocujące  oraz  styki  płyt  powinny  być
zaszpachlowane.  Uszkodzone  fragmenty  płyt  powinny  być  naprawione  masą
szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. Podłoża z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niż 4%
oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych
zanieczyszczeń.  Wkręty  mocujące  nie  powinny  wystawać  poza  lico  płyty,  a  ich
główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8.  Elementy metalowe  przed  malowaniem powinny  być  oczyszczone  ze  zgorzeliny,
rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny być prowadzone:
– przy  pogodzie  bezwietrznej  i  bez  opadów  atmosferycznych  (w  przypadku  robót

malarskich zewnętrznych),
– w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrze żeniem, że w ciągu doby

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

podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ).
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie
świeżo pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić.

Roboty  malarskie  można  rozpocząć,  jeżeli  wilgotność  podłoży  przewidzianych  pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.

Prace  malarskie  na  elementach  metalowych  można  prowadzić  przy  wilgotności
względnej powietrza nie większej niż 80%.

Przy  wykonywaniu  prac  malarskich  w  pomieszczeniach  zamkniętych  należy  zapewnić
odpowiednią wentylację.
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Roboty  malarskie  farbami,  emaliami  lub  lakierami  rozpuszczalnikowymi  należy
prowadzić  z  daleka  od  otwartych  źródeł  ognia,  narzędzi  oraz  silników  powodujących
iskrzenie i mogących być źródłem pożaru. 

Elementy,  które  w  czasie  robót  malarskich  mogą  ulec  uszkodzeniu  lub
zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.

5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć,  kiedy podłoża
spełniają  wymagania  podane  w  pkt.  5.3.,  a  warunki  prowadzenia  robót  wymagania
określone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna
zawierać:
•  informacje  o  ewentualnym  środku  gruntującym  i  o  przypadkach,  kiedy  należy  go

stosować,
• sposób przygotowania farby do malowania,
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty

malarskie),
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,
• czas między nakładaniem kolejnych warstw,
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi,
• zalecenia w zakresie bhp.

5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Wewnętrzne  roboty  malarskie  można  rozpocząć,  kiedy  podłoża  spełniają  wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.
Prace  malarskie  należy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  producenta  farb,  zawierającą
informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotycz ące powłok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:

a) niezmywalne  przy stosowaniu  środków myjących  i  dezynfekujących,  odporne  na
tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i

dokumentacją projektową,
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla,
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek,
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.

Dopuszcza  się  chropowatość  powłoki  odpowiadającą  rodzajowi  faktury  pokrywanego
podłoża. 

5.5.2. Wymagania  w  stosunku  do  powłok  z  farb  na  rozpuszczalnikowych  spoiwach
żywicznych oraz farb na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą

Powłoki te powinny być:
a) odporne  na  zmywanie  wodą  ze  środkiem  myjącym,  tarcie  na  sucho  i  na

szorowanie,
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b) bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla,
c) zgodne  ze  wzorcem  producenta  i  dokumentacją  projektową  w  zakresie  barwy  i

połysku.
Dopuszcza  się  chropowatość  powłoki  odpowiadającą  rodzajowi  faktury  pokrywanego

podłoża. 
Przy  jednowarstwowej  powłoce  malarskiej  dopuszczalne  są  nieznaczne  miejscowe

prześwity podłoża.
Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:

a) spękań,
b) łuszczenia się powłok,
c) odstawania powłok od podłoża.

5.5.3. Wymagania  w stosunku do powłok  wykonanych  z  farb  mineralnych  z  dodatkami
modyfikującymi  lub  bez,  w  postaci  suchych  mieszanek  oraz  farb  na  spoiwach
mineralno-organicznych

Powłoki z farb mineralnych powinny:
a) równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków,
b) nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą,
c) nie mieć śladów pędzla,
d) w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją

projektową,
e) być  odporne  na  zmywanie  wodą  (za  wyjątkiem  farb  wapiennych  i  cementowych

bez dodatków modyfikujących),
f) nie mieć przykrego zapachu.

Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach:
a) na  powłokach  wykonanych  na  elewacjach  niejednolity  odcień  barwy  powłoki  w

miejscach napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie
przekraczającej 20 cm2,

b) chropowatość powłoki odpowiadają rodzajowi faktury pokrywanego podłoża,
c) odchylenia  do  2  mm  na  1  m  oraz  do  3  mm  na  całej  długości  na  liniach  styku

odmiennych barw,
d) ślady pędzla na powłokach jednowarstwowych.

5.5.4. Wymagania  w  stosunku  do  powłok  z  lakierów  na  spoiwach  żywicznych
wodorozcieńczalnych i rozpuszczalnikowych

Powłoki z lakierów powinny:
a) mieć  jednolity  w  odcieniu  i  połysku  wygląd,  zgodny  z  wzorcem  producenta  i

dokumentacją projektową,
b) nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń,
c) dobrze przylegać do podłoża,
d) mieć odporność na zarysowania i wycieranie,
e) mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 6
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6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót malarskich
Przed  przystąpieniem do  robót  malarskich  należy  przeprowadzić  badanie  podłoży  oraz
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.

6.2.1. Badania podłoży pod malowanie
Badanie  podłoża  pod  malowanie,  w  zależności  od  jego  rodzaju,  należy  wykonywać  w
następujących terminach:
• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.

Badanie  podłoża  powinno  być  przeprowadzane  po  zamocowaniu  i  wbudowaniu
wszystkich elementów przeznaczonych do malowania.
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:
• murów  ceglanych  i  kamiennych  –  zgodność  wykonania  z  projektem  budowlanym,

dokładność  wykonania  zgodnie  ze  szczegółową  specyfikacją  techniczną  robót
murowych, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni,
wilgotność muru,

• podłoży  betonowych  –  dokładność  i  zgodność  wykonania  z  projektem  budowlanym
oraz  szczegółową  specyfikacją  techniczną  robót  betonowych,  czystość  powierzchni,
wykonanie  napraw  i  uzupełnień,  wilgotność  podłoża,  zabezpieczenie  elementów
metalowych,

• tynków  zwykłych  i  pocienionych  –  zgodność  z  projektem,  równość  i  wygląd
powierzchni  z  uwzględnieniem  wymagań  określonych  w  szczegółowej  specyfikacji
technicznej  robót  tynkowych,  czystość  powierzchni,  wykonanie  napraw i  uzupełnień,
zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,

• podłoży  z  drewna  –  wilgotność,  stan  podłoża,  wygląd  i  czystość  powierzchni,
wykonanie napraw i uzupełnień,

• płyt  gipsowo-kartonowych  i  włóknisto-mineralnych  –  wilgotność,  wygląd  i  czystość
powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupełnień,  wykończenie  styków  oraz
zabezpieczenie wkrętów,

• elementów metalowych – czystość powierzchni.
Dokładność  wykonania  murów  należy  badać  metodami  opisanymi  w  szczegółowej

specyfikacji technicznej robót murowych.
Równość  powierzchni  tynków  należy  sprawdzać  metodami  podanymi  w  szczegółowej

specyfikacji technicznej robót tynkowych.
Wygląd  powierzchni  podłoży  należy  oceniać  wizualnie,  z  odległości  około  1  m,  w

rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie  powierzchni  (z  wyjątkiem  powierzchni  metalowych)  należy  oceniać  przez

przetarcie  powierzchni  suchą,  czystą  ręką.  W  przypadku  powierzchni  metalowych  do
przetarcia należy używać czystej szmatki.

Wilgotność  podłoży  należy  oceniać  przy  użyciu  odpowiednich  przyrządów.  W
przypadku  wątpliwości  należy  pobrać  próbkę  podłoża  i  określić  wilgotność  metodą
suszarkowo-wagową.

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.,
odnotowane  w  formie  protokołu  kontroli,  wpisane  do  dziennika  budowy  i  akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiałów
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Farby  i  środki  gruntujące  użyte  do  malowania  powinny  odpowiadać  normom
wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.
Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:
– czy  dostawca  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i

powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania  wyrobów  używanych  w  robotach
malarskich,

– terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach,
– wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu.

Ocenę  wyglądu  zewnętrznego  należy  przeprowadzać  wizualnie.  Farba  powinna
stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.
Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać:
a) w przypadku farb ciekłych:

• skoagulowane spoiwo,
• nieroztarte pigmenty,
• grudki wypełniaczy (z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych),
• kożuch,
• ślady pleśni,
• trwały, nie dający się wymieszać osad,
• nadmierne, utrzymujące się spienienie,
• obce wtrącenia,
• zapach gnilny,

b) w przypadku farb w postaci suchych mieszanek:
• ślady pleśni,
• zbrylenie,
• obce wtrącenia,
• zapach gnilny.

6.3. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzaniu  zgodności  wykonywanych  robót
malarskich  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  i
instrukcjami  producentów  farb.  Badania  te  w  szczególności  powinny  dotyczyć
sprawdzenia  technologii  wykonywanych  robót  w  zakresie  gruntowania  podłoży  i
nakładania powłok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  czy  spełnione  zostały
wszystkie  wymagania  dotyczące  wykonanych  robót  malarskich,  w  szczególności  w
zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoży,
– jakości powłok malarskich.

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  należy  wykorzystywać  wyniki  badań
dokonanych  przed  przystąpieniem do  robót  i  w  trakcie  ich  wykonywania  oraz  zapisy  w
dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.

Badania  powłok  przy  ich  odbiorze  należy  przeprowadzać  nie  wcześniej  niż  po  14
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dniach od zakończenia ich wykonywania.
Badania  techniczne  należy  przeprowadzać  w  temperaturze  powietrza  co  najmniej

+5°C i przy wilgotno ści względnej powietrza nie przekraczającej 65%.
Ocena jakości powłok malarskich obejmuje:

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku,
• sprawdzenie odporności na wycieranie,
• sprawdzenie przyczepności powłoki,
• sprawdzenie odporności na zmywanie.

Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:
a) sprawdzenie  wyglądu zewnętrznego –  wizualnie,  okiem nieuzbrojonym w świetle

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

rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,
c) sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  –  przez  lekkie,  kilkukrotne

pocieranie  jej  powierzchni  wełnianą  lub  bawełnianą  szmatką  w  kolorze
kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli
na szmatce nie wystąpiły ślady farby,

d) sprawdzenie przyczepności powłoki:
• na  podłożach  mineralnych  i  mineralno-włóknistych  –  przez  wykonanie

skalpelem siatki nacięć  prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w
każdą  stronę  a  następnie  przetarciu  pędzlem  naciętej  powłoki;
przyczepność  powłoki  należy  uznać  za  dobrą,  jeżeli  żaden  z  kwadracików
nie wypadnie,

• na  podłożach  drewnianych  i  metalowych  –  metodą  opisaną  w  normie
PN-EN ISO 2409:1999,

e) sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki
mokrą  namydloną  szczotką  z twardej  szczeciny,  a następnie dokładne spłukanie
jej  wodą  za  pomocą  miękkiego  pędzla;  powłokę  należy  uznać  za  odporną  na
zmywanie,  jeżeli  piana  mydlana  na  szczotce  nie  ulegnie  zabarwieniu  oraz  jeżeli
po  wyschnięciu  cała  badana  powłoka  będzie  miała  jednakową  barwę  i  nie
powstaną prześwity podłoża.

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane
w  dzienniku  budowy  i  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora
(zamawiającego) oraz wykonawcy.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST  „Wymagania ogólne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich
Powierzchnię  malowania  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  w  rozwinięciu,  według
rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej  powierzchni  nie  potrąca się  otworów i  miejsc nie
malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2.
Dla  ścian  i  sufitów  z  profilami  ciągnionymi  lub  ozdobami,  okien  i  drzwi,  elementów
ażurowych, grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru.

Dla  ścian  i  sufitów  z  profilami  ciągnionymi  lub  wklejonymi  ozdobami  uproszczony
sposób  ich  obmiaru  polega  na  obliczeniu  powierzchni  rzutu  i  zwiększeniu  uzyskanego
wyniku przez zastosowanie współczynników podanych w tablicy 2.
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Tablica 2. Współczynniki przeliczeniowe dla powierz chni z ozdobami

Lp. Stosunek rzutu powierzchni ozdób 
do całej powierzchni ściany lub sufitu Współczynnik

a b c

01 do 10% 1,10

02 do 20% 1,20

03 do 40% 1,40

04 ponad 40% 2,00

Powierzchnię  dwustronnie  malowanych  wbudowanych  okien  i  drzwi  (skrzydeł  z
ościeżnicami wraz z ćwierćwałkami) oblicza się w metrach kwadratowych powierzchni w
świetle  wykończonych  otworów  (ościeży),  stosując  do  uzyskanych  wyników
współczynniki z tablicy 3.

Tablica 3. Współczynniki przeliczeniowe dla stolark i okiennej i drzwiowej

Lp. Nazwa elementu Współ-
czynnik

a b c

Okna i drzwi balkonowe jednoramowe lub z pojedynczymi skrzydłami
i ościeżnicami (łącznie z ćwierćwałkami)

01 – bez szczeblin 1,30

02 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m2 2,30

03 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m2 1,90

04 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m2 1,70

05 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m2 1,50

Okna i drzwi balkonowe z podwójnymi skrzydłami 

06 – bez szczeblin 1,90

07 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,05 m2 4,00

08 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,10 m2 3,20

09 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby do 0,20 m2 2,75

10 – ze szczeblinami o powierzchni każdej szyby ponad 0,20 m2 2,30

Drzwi z ościeżnicami (łącznie ćwierćwałkami) i skrzydłami

11 – pełnymi lub z jedną szybą o powierzchni do 0,2 m2 2,10

12 – pełnymi z obramowaniem gładkim 2,50

13 – pełnymi z obramowaniem profilowanym 3,00

14 – szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni do 0,1 m2

każdej szyby

2,50

15 – szklonymi z dwiema lub więcej szybami o powierzchni ponad 0,1 m
2 każdej szyby

2,10
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16 – całkowicie szklonymi z dolnym ramiakiem o wysokości do 30 cm 1,70

Malowanie  opasek  i  wyłogów ościeży oblicza  się  odrębnie  w metrach  kwadratowych
powierzchni  w  rozwinięciu.  Powierzchnię  dwustronnie  malowanych  elementów
ażurowych  (siatek,  krat,  balustrad  itd.)  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  według
jednostronnej powierzchni ich rzutu.

Malowanie  obustronne  żeber  grzejników  radiatorowych  obmierza  się  jako  podwójną
powierzchnię  prostokąta,  opisanego  na  grzejniku  (z  wyjątkiem  grzejników  typu  S-130  i
T-1, dla których należy przyjmować potrójną powierzchnię opisanego prostokąta).

Malowanie  rur  o  średnicy  zewnętrznej  do  30  cm  obmierza  się  w  metrach  długości.
Malowanie  rur  o  większych  średnicach  zewnętrznych  oblicza  się  w  metrach
kwadratowych ich powierzchni w rozwinięciu.

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

45000000-7, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem powłok  malarskich  elementem ulegającym
zakryciu  są  podłoża.  Odbiór  podłoży  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót
malarskich.  W  trakcie  odbioru  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.1.
niniejszej  specyfikacji.  Wyniki  badań  należy  porównać  z  wymaganiami  dotyczącymi
podłoży pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  podłoża  za
wykonane  prawidłowo,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  specyfikacją
techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich.

Jeżeli  chociaż  jeden  wynik  badania  jest  negatywny  podłoże  nie  powinno  być
odebrane.  W  takim  przypadku  należy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac należy ponownie przeprowadzić badanie podłoży. 

Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu
(podłoży) oraz materiałów należy zapisać w dzienniku budowy lub protokole podpisanym
przez przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ęściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru
częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności
kierownika budowy.
Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia
robót (jeżeli umowa taką formę przewiduje).
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8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)
Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór ostateczny przeprowadza komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie
przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:
− dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania

robót,
− szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie

wykonywania robót,
− dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych

robót,
− dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania

użytych materiałów i wyrobów budowlanych,
− protokoły odbioru podłoży,
− protokoły odbiorów częściowych,
− instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,
− wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

W  toku odbioru komisja obowiązana jest  zapoznać  się  przedłożonymi dokumentami,
przeprowadzić  badania  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.4  niniejszej  ST,
porównać  je  z  wymaganiami  podanymi  w dokumentacji  projektowej  i  pkt.  5.5  niniejszej
specyfikacji technicznej oraz dokonać oceny wizualnej.

Roboty malarskie powinny być odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne,
a dostarczone przez wykonawcę  dokumenty są  kompletne i  prawidłowe pod  względem
merytorycznym.

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być
przyjęta. W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
− jeżeli  to  możliwe  należy  ustalić  zakres  prac  korygujących,  usunąć  niezgodności

powłoki  z  wymaganiami  określonymi  w dokumentacji  projektowej  i  pkt.  5.5  niniejszej
specyfikacji technicznej oraz przedstawić powłokę ponownie do odbioru,

− jeżeli odchylenia od wymagań  nie zagrażają  bezpieczeństwu użytkownika i  trwałości
powłoki  malarskiej  zamawiający  może  wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru
końcowego  z  jednoczesnym  obniżeniem  wartości  wynagrodzenia  w  stosunku  do
ustaleń umownych,

− w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany
jest  do  usunięcia  wadliwie  wykonanych  robót  malarskich,  wykonania  ich  ponownie  i
powtórnego zgłoszenia do odbioru.
W  przypadku  niekompletności  dokumentów  odbiór  może  być  dokonany  po  ich

uzupełnieniu.
Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli

zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:
− ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,
− ocenę wyników badań,
− wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,
− stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  robót  malarskich  z

zamówieniem.
Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego
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pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji
Celem  odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  powłok  malarskich  po
użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny
wizualnej  powłok  malarskich,  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.  8.4.  „Odbiór
ostateczny (końcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach malarskich.

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASO WYCH  I
PRAC TOWARZYSZĄCYCH

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

9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści
Rozliczenie  robót  malarskich  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu  pełnego
zakresu  robót  i  ich  końcowym  odbiorze  lub  etapami  określonymi  w  umowie,  po
dokonaniu odbiorów częściowych robót.
Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego z akresu robót malarskich
Podstaw ę  rozliczania  robót  malarskich  stanowi  ustalona  w  um owie  kwota
ryczałtowa za okre ślony zakres robót obejmuj ący roboty malarskie.
Kwota  ryczałtowa  obejmująca  roboty  malarskie  uwzględnia  koszty  wykonania
następujących prac malarskich oraz prac z nimi związanych takich jak:
– przygotowanie stanowiska roboczego,
– dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu,
– obsługę sprzętu,
– ustawienie  i  przestawienie  drabin  lub  montaż,  demontaż  i  pracę  rusztowań

niezbędnych do wykonania  robót  malarskich,  niezależnie  od  wysokości  prowadzenia
prac,

– zabezpieczenie podłóg i innych elementów, nie przeznaczonych do malowania, przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót malarskich,

– przygotowanie farb, szpachlówek, gruntów i innych materiałów,
– ocenę  i  przygotowanie  podłoży,  zgodnie  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i

szczegółowej specyfikacji technicznej,
– próby kolorów,
– demontaż przed robotami malarskimi i  montaż po wykonaniu robót elementów, które

wymagają zdemontowania w celu wykonania prac malarskich np. skrzydeł okiennych i
drzwiowych,

– wykonanie prac malarskich,
– usunięcie  wad  i  usterek  oraz  naprawienie  uszkodzeń  powstałych  w  czasie
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wykonywania robót,
– oczyszczenie  miejsca  pracy  z  materiałów  zabezpieczających  oraz  oczyszczenie

niepotrzebnie zamalowanych elementów nie przeznaczonych do malowania,
– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w

szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (opisać  sposób  usunięcia  pozostałości  i
odpadów),

– likwidację stanowiska roboczego,
– koszty pośrednie, 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 naciąć.
3. PN-EN 13300:2002 Farby  i  lakiery  –  Wodne  wyroby  lakierowe  i  systemy
powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja.
4. PN-C-81607:1998 Emalie  olejno-żywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
5. PN-C-81800:1998 Lakiery  olejno-żywiczne,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
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 wewnątrz.
11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek,
badanie  i  ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z
procesów produkcji betonu.

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

poz. 881).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z

2004 sr. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami).
– Ustawa z dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo budowlane  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2006  r.  Nr

156, poz. 1118).
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z

2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami).

10.3. Rozporz ądzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego

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

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

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

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

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

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

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

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

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

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
− Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania

ogólne Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok.
− Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  Część  B  –  Roboty

wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB
– 2003 rok.

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie
Arkady – 1990 rok.
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9.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE

WYKONANIA I OBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

(STANDARDOWE)

Kod CPV 45260000
WYKONYWANIE 

POKRYĆ DACHOWYCH

POKRYCIE DACHU 

OBRÓBKI BLACHARSKIE

RYNNY I RURY SPUSTOWE
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania
i odbioru pokryć dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  obowiązującą  podstawę  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

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

1.3. Zakres robót obj ętych ST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu
wykonanie  pokryć  dachowych  blachą  wraz  z  obróbkami  blacharskimi,  rynnami  i rurami  spustowymi  oraz
elementami wystającymi ponad dach budynku:

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami
podanymi w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  dokumentacją
projektową,  ST  i  poleceniami Inspektora nadzoru.  Ogólne wymagania dotyczące robót  podano w ST Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.5.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania  dotycz ące materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania  podan o  w  ST  Kod
CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób  transportu  i  składowania  powinien  być  zgodny  z  warunkami  i  wymaganiami  podanymi  przez
producenta.

Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą  składowanych  na
budowie materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.

2.2. Rodzaje materiałów

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

2.2.2. Blacha stalowa ocynkowana płaska powinna odpowiadać normom PN-61/B-10245 i PN-73/H-92122.
Grubość  blachy 0,5  mm  do 0,55  mm,  obustronnie  ocynkowane  metodą  ogniową  –  równą  warstwą
cynku  (275  g/m2)  oraz  pokryta  warstwą  pasywacyjną  mającą  działanie  antykorozyjne  i
zabezpieczające.

Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Inne blachy płaskie:

     Blacha stalowa powlekana powłokami poliestrowymi, grubości 0,5-0,55 mm, arkusze o wym. 1000x
2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.4. Dachówki,  grubości  0,5-0,7  mm  powlekane,  na  stronie  licowej  powłokami  poliestrowymi  25
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mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką epoksydową 10 mikrometrów.

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

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

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotycz ące sprz ętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne ”
pkt 3

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

− Roboty można wykonać ręcznie lub przy użyciu innych specjalistycznych narzędzi.

− Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu
na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

4. TRANSPORT

4.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  transportu  podano  w  ST  Kod  CPV  45000000-7  „Wymag ania
ogólne” pkt 4

4.2. Transport materiałów:

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

− samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,

− samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,

− ciągnik kołowy z przyczepą.

Blachy do pokryć dachowych mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu.

Materiały należy układać równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć  przed
możliwością przesuwania się podczas transportu.

Blachy powinny być układane w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu.

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

Przy  za-  i  wyładunku  oraz  przewozie  na  środkach  transportowych  należy  przestrzegać  przepisów
obowiązujących w transporcie drogowym.

4.2.2. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które wpłyną  niekorzystnie
na jakość robót i właściwości przewożonych materiałów.

4.2.3. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu
drogowego.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne dla podkładów

Każdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:

− pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być  dostosowane do rodzaju
pokrycia, zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

− równość powierzchni deskowania powinna być taka, aby prześwit pomiędzy powierzchnią deskowania a
łatą kontrolną o długości 3 m był nie większy niż 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy
niż 10 mm w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),

− równość płaszczyzny połaci z łat lub płatwi powinna być analogiczna, jak podano powyżej na co najmniej
 3 krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi),

− podkład  powinien  być  zdylatowany  w  miejscach  dylatacji  konstrukcyjnych  oraz  powinien  mieć
odpowiednie uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość
szczelin  dylatacyjnych  powinna  wynosić  od  20  do  40  mm  a  szczelin  obwodowych  około  20  mm.
Szczeliny dylatacyjne termiczne i obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem
asfaltowym,
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− w  podkładzie  powinny  być  osadzone  uchwyty  do  zawieszenia  rynny  dachowej  oraz  powinny  być
usztywnione krawędzie zewnętrzne.

5.2. Podkład z łat pod pokrycie dachówki

W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych należy przestrzegać następujące zaleceń:

− łaty należy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ ocynkowanych,

− pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej,  z rozstawem odpowiadającym
wymiarowi pojedynczego profilu dachówki.

– podkład z łat może być wykonany tylko przy rozstawie krokwi do 1 m,

– przekrój łat powinien wynosić co najmniej (50x50) mm lub (50x60) mm,

– przy kryciu kalenicy gąsiorami korytkowymi odległość pierwszej łaty od kalenicy powinna wynosić 5 cm;
wzdłuż kalenicy powinna być przybita deska stanowiąca łatę do mocowania gąsiorów. Wysokość deski
kalenicowej powinna być dostosowana do rozwartości gąsiora i pochylenia połaci dachowych,

– wzdłuż okapu powinna być przybita deska o grubości równej grubości łat,

– łaty i deski powinny być zabezpieczone przed zagrzybieniem,

– podkład z łat powinien spełniać wymagania podane w pkt. 5.1.

5.3. Pokrycia z blachy - obróbki

Pokrycia  z  blachy  należy  wykonywać  zgodnie  z  wymaganiami  podanymi  w  polskich  normach  wyrobów  i
wymaganiami producenta oraz normą PN-B-02361:1999.

5.3.1. Pokrycia z blach płaskich

5.3.1.1. Wymagania ogóle dotyczące pokryć z blach płaskich

W przypadku pokryć z blach płaskich należy stosować się do następujących zaleceń:

– podkład pod pokrycie powinien spełniać wymagania podane w punktach: 5.1, 5.2, 

– roboty  blacharskie  z  blachy  ocynkowanej  mogą  być  wykonywane  o  każdej  porze  roku,  lecz  w
temperaturze nie niższej od –15°C, a w przypadku blach cynkowanych w te mperaturze nie niższej niż 5
°C. Robót nie wolno wykonywa ć na oblodzonych podłożach,

– blachy  nie  należy  układać  bezpośrednio  na  podłożach  z  betonu,  tynku  cementowego  lub
cementowo-wapiennego, z gładzi cementowej oraz na podłożu zawierającym związki siarki. Podłoża te
należy najpierw zagruntować  roztworem asfaltowym i  położyć  na nich  papę  asfaltową.  Wymaganie  to
dotyczy szczególnie miejsc wykonywania obróbek blacharskich,

– wszystkie wygięcia blach powinny być wykonane w taki sposób, aby nie nastąpiło pęknięcie blachy lub
odpryśnięcie powłoki zabezpieczającej blachę.

5.3.1.2. Pokrycie z blachy płaskiej stalowej ocynkowanej

Krycie  połaci  dachowej  blachą  płaską  stalową  ocynkowaną  należy  rozpocząć  od  zamocowania  pasa
usztywniającego i pasa okapowego.

Pas usztywniający powinien być wykonany z blachy ocynkowanej przeznaczonej do krycia połaci (od 0,5
mm do 0,6 mm) lub grubszej  (do 0,8 mm) i  przybity do deskowania gwoździami ocynkowanymi w dwóch
rzędach mijankowo.

Pas  okapowy  należy  wykonać  z  blachy  przeznaczonej  do  krycia  połaci  dachowych,  łączonej  w
zależności od spadku na rąbki leżące pojedyncze lub podwójne i mocując go do deskowania żabkami oraz
gwoździami ocynkowanymi. Połączenia na rąbki dotyczą połączeń równoległych i prostopadłych do okapu.

Na połaciach dachowych arkusze blach powinny być układane krótszymi bokami równolegle do okapu.
Jeżeli  górny brzeg arkuszu wypada nad szczeliną  w deskowaniu,  to  powinien  być  ścięty równo z górnym
brzegiem deski i ponownie zagięty.

Sąsiadujące ze sobą arkusze blachy pokrycia powinny być  przesunięte względem siebie co najmniej o
10 cm.

Arkusze blach powinny być łączone:

a) w złączach prostopadłych do okapu – na rąbki stojące podwójne o wysokości od 25 mm do 45 mm,

b) w złączach równoległych do okapu – na rąbki leżące pojedyncze przy pochyleniu połaci powyżej 20
°, lub na r ąbki leżące podwójne, przy pochyleniu połaci mniejszym niż 20°,
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c) w kalenicy i w narożach – na podwójne rąbki stojące o wysokości od 25 mm do 45 mm.

Arkusze blach powinny być mocowane do podkładu za pomocą łapek i żabek. Rozstaw łapek w rąbkach
stojących nie powinien przekraczać 50 cm i 20 cm od końca arkusza. W rąbkach leżących rozstaw żabek
powinien wynosić nie więcej niż 45 cm.

Rąbki leżące sąsiednich pasów powinny być  przesunięte względem siebie co najmniej o 10 cm. Rąbki
stojące  obu  połaci  powinny  być  przesunięte  względem  siebie  o  1/2  arkusza.  Z  obu  stron  kalenicy  rąbki

stojące  powinny być  zagięte  i  położone  na  długości  około  10  cm,  a  blachy obu  połaci  połączone  wzdłuż
kalenicy na rąbek stojący.

Zlewnie odwadniające należy wykonywać  z jednoczesnym kryciem połaci pasem blachy wzdłuż zlewni.
Arkusze blachy należy łączyć z pasem zlewni na podwójny rąbek leżący.

5.4. Obróbki blacharskie

5.4.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.4.2. Obróbki  blacharskie  z  blachy  stalowej  i  stalowej  ocynkowanej  o  grubości  od  0,5  mm  do  0,6  mm
można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od –15°C. Robót nie mo żna
wykonywać na oblodzonych podłożach.

5.4.3. Przy  wykonywaniu  obróbek  blacharskich  należy  pamiętać  o  konieczności  zachowania  dylatacji.
Dylatacje  konstrukcyjne  powinny być  zabezpieczone w sposób  umożliwiający przeniesienie  ruchów
poziomych i pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych

5.5.1. W  dachach  (stropodachach)  z  odwodnieniem  zewnętrznym  w  warstwach  przekrycia  powinny  być
osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłużnym.

5.5.2. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem wewnętrznym w podłożu powinny być wyrobione koryta
odwadniające  o  przekroju  trójkątnym  lub  trapezowym.  Nie  należy  stosować  koryt  o  przekroju
prostokątnym.  Niedopuszczalne  jest  sytuowanie  koryt  wzdłuż  ścian  attykowych,  ścian  budynków
wyższych w odległości mniejszej niż 0,5 m oraz nad dylatacjami konstrukcyjnymi.

5.5.3. Spadki koryt dachowych nie powinny być mniejsze niż 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien
przekraczać 25,0 m.

5.5.4. Wpusty  dachowe  powinny  być  osadzane  w  korytach.  W  korytach  o  przekroju  trójkątnym  i
trapezowym podłoże wokół wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno być poziome
– w celu osadzenia kołnierza wpustu.

5.5.5. Wpusty  dachowe  powinny  być  usytuowane  w  najniższych  miejscach  koryta.  Niedopuszczalne  jest
sytuowanie wpustów dachowych w odległości mniejszej niż 0,5 m od elementów ponaddachowych.

5.5.6. Wloty  wpustów  dachowych  powinny  być  zabezpieczone  specjalnymi  kołpakami  ochronnymi
nałożonymi  na  wpust  przed możliwością  zanieczyszczenia  liśćmi lub  innymi  elementami  mogącymi
stać się przyczyną niedrożności rur spustowych.

5.5.7. Przekroje  poprzeczne  rynien  dachowych,  rur  spustowych  i  wpustów  dachowych  powinny  być
dostosowane do wielkości odwadnianych powierzchni dachu (stropodachu).

5.5.8. Rynny  i  rury  spustowe  z  blachy  powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  PN-EN  612:1999,
uchwyty zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-
94702:1999

5.5.9. Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607:
1999.

5.5.10.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:

a) wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających  długości  arkusza  blachy  i  składane  w
elementy wieloczłonowe,

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

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niż 50 cm,

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.5.11.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:

a) wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających  długości  arkusza  blachy  i  składane  w
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elementy wieloczłonowe,

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

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

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

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

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

6.2. Kontrola  wykonania  podkładów  pod  pokrycia  z  blachy  powinna  by ć  przeprowadzona  przez
Inspektora  nadzoru  przed  przyst ąpieniem  do  wykonania  pokry ć  zgodnie  z  wymaganiami
normy PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokry ć

6.3.1. Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z powołanymi normami
przedmiotowymi  i  wymaganiami  specyfikacji.  Kontrola  ta  przeprowadzana  jest  przez  Inspektora
nadzoru:

a) w  odniesieniu  do  prac  zanikających  (kontrola  międzyoperacyjna)  –  podczas  wykonania  prac
pokrywczych,

b) w  odniesieniu  do  właściwości  całego  pokrycia  (kontrola  końcowa)  –  po  zakończeniu  prac
pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolą  międzyoperacyjną  i  końcową  dotycząca  pokryć  z  blachy  przeprowadza  się
sprawdzając  zgodność  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  się,  że  badania  dały  wynik  pozytywny  gdy  wszystkie  właściwości  materiałów
i pokrycia  dachowego  są  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  technicznej  lub
aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
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7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostk ą obmiarow ą robót jest:

– dla  robót  –  Krycie  dachu  blachą  i  Obróbki  blacharskie  –  m2  pokrytej  powierzchni.  Z  powierzchni  nie
potrąca się urządzeń 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. Ilość  robót  okre śla  si ę  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzgl ędnieniem  zmian
podanych  w  dokumentacji  powykonawczej  zaaprobowanyc h  przez  Inspektora  nadzoru  i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Podstaw ę  do  odbioru  wykonania  robót  –  pokrycie  dachu  blach ą  stanowi  stwierdzenie
zgodno ści ich wykonania z dokumentacj ą projektow ą i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiór podkładu

8.1.1. Badania  podkładu  należy  przeprowadzić  w  trakcie  odbioru  częściowego,  podczas  suchej  pogody,
przed przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie  równości  powierzchni  podkładu  należy  przeprowadzać  za  pomocą  łaty  kontrolnej  o
długości  3  m  lub  za  pomocą  szablonu  z  podziałką  milimetrową.  Prześwit  między  sprawdzaną
powierzchnią a łatą nie powinien przekroczyć 5 mm, w kierunku prostopadłym do spodku i 10 mm w
kierunku równoległym do spadku.

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych

8.3.1. Roboty  pokrywcze,  jako  roboty  zanikające,  wymagają  odbiorów  częściowych.  Badania  w  czasie
odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemożliwy
lub utrudniony.

8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

a) podkładu,

b) jakości zastosowanych materiałów,

c) dokładności wykonania pokrycia,

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.

8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik  budowy  z  zapisem  stwierdzającym  odbiór  częściowy  podłoża  oraz  poszczególnych
warstw lub fragmentów pokrycia,

c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:

– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,

– spis dokumentacji przekazywanej inwestorowi. W skład tej dokumentacji powinien wchodzić program
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i obróbek
blacharskich  i  połączenia  ich  z  urządzeniami  odwadniającymi,  a  także  wykonania  na  pokryciu
ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją  projektową,  SST i  wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane.

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,
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– jeżeli  odchylenia od wymagań  nie zagrażają  bezpieczeństwu użytkowania i  trwałości  pokrycia,  obniżyć
cenę pokrycia,

– w przypadku gdy nie są możliwe podane rozwiązania – rozebrać pokrycie (miejsc nie odpowiadających
ST) i ponownie wykonać roboty pokrywcze.

8.4. Odbiór pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego pokrycia (nie ma dziur, pęknięć, odchylenia rąbków lub zwojów
od linii prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia żabek i łapek.

8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.  

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowyc h powinien obejmowa ć:

8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.

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

8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.

8.5.4. Sprawdzenie  szczelności  połączeń  rur  spustowych  z  przewodami  kanalizacyjnymi.  Rury  spustowe
mogą być montowane po sprawdzeniu drożności przewodów kanalizacyjnych.

8.6. Zakończenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:

– ocenę wyników badań,

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia,

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

9.1. Pokrycie dachu blach ą

Płaci się za ustaloną ilość m2 krycia, która obejmuje:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie materiałów i sprzętu,

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań o wysokości do 4 m,

– oczyszczenie podkładu,

– pokrycie  dachu  blachą  płaską  łączne  z  przygotowaniem  łapek  i  żabek  oraz  obrobienie  kominów,
kalenic, koszy, narożników  łącznie z pokitowaniem lub

– (pokrycie  dachu  blachą  trapezową  i  dachówkową  lub  płytami  z  tworzyw  sztucznych  łącznie  z
przycięciem płyt i obróbek na żądany wymiar, umocowanie za pomocą wkrętów samogwintujących płyt
dachowych, gąsiorów i obróbek blacharskich oraz uszczelnienie kalenicy i okapu),

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

– likwidacja stanowiska roboczego.

9.2. Obróbki blacharskie

Płaci się za ustaloną ilość m2 obróbki wg ceny jednostkowej, która obejmuje:

– przygotowanie,

– zamontowanie i umocowanie obróbek w podłożu, zalutowanie połączeń,

– uporządkowanie stanowiska pracy.

9.3. Rynny i rury spustowe

Płaci się za ustaloną ilość „m” rynien wg ceny jednostkowej, która obejmuje:
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– przygotowanie,

– zmontowanie, umocowanie rynien i rur spustowych oraz zalutowanie połączeń,

– uporządkowanie stanowiska pracy.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.

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

PN-EN *506:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samonośnych  z
blachy miedzianej lub cynkowej.

PN-EN 504:2002 Wyroby do pokryć  dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z blachy miedzianej
układanych na ciągłym podłożu.

PN-EN 505:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  płytowych  ze  stali
układanych na ciągłym podłożu.

PN-EN 508-1:2002Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samonośnych  z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 1: Stal.

PN-EN 508-2:2002Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samonośnych  z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 2: Aluminium.

PN-EN 508-3:2002Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samonośnych  z
blachy stalowej, aluminiowej lub ze stali odpornej na korozję. Część 3: Stal odporna na
korozję.

PN-EN 502:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samonośnych  z
blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.

PN-EN 507:2002 Wyroby  do  pokryć  dachowych  z  metalu.  Charakterystyka  wyrobów  samonośnych  z
blachy aluminiowej, układanych na ciągłym podłożu.

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposażenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

10.2. Inne dokumenty i instrukcje

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – część C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB – Warszawa 2004 r.
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10.

SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

(STANDARDOWE)

ROBOTY HYDROIZOLACYJNE
(Kod CPV 45260000-7)

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE I WODOCHRONNE CZ ĘŚCI
PODZIEMNYCH I PRZYZIEMI BUDYNKÓW
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SPIS TREŚCI

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI 

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU 

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBÓT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I
PRAC TOWARZYSZĄCYCH

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Najważniejsze oznaczenia i skróty:

ST – Specyfikacja Techniczna

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna

ITB – Instytut Techniki Budowlanej

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości
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1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj ącego 

...........................................................................................................

1.2. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania
dotyczące  wykonania  i odbioru  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych
podziemnych części i przyziemi budynków.

1.3. Zakres stosowania ST

Standardowa  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  jako  dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.2.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu,  dla  których istnieje  pewność,  że
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania
wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy
uwzględnieniu przepisów bhp.

1.4. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST

Specyfikacja  dotyczy  wszystkich  czynności  mających  na  celu  wykonanie  izolacji  i
uszczelnień  powierzchni  poziomych  i  pionowych  usytuowanych  w  częściach
podziemnych i przyziemiach budynków.

Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów
wykorzystywanych  do  robót  hydroizolacyjnych,  wymagań  w  zakresie  robót
przygotowawczych  oraz  wymagań  dotyczących  wykonania  i  odbiorów  izolacji
przeciwwilgociowych i wodochronnych.

Specyfikacja  nie  dotyczy  wykonywania  metodami  mechanicznymi  lub  chemicznymi
izolacji  wtórnych  np.  przepon  metodą  iniekcji,  wciskania  blach  itp.  oraz  zabezpieczeń
przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  wykonywanych  wewnątrz  wilgotnych  i  mokrych
pomieszczeń w budynkach a także izolacji wodochronnych tarasów. Roboty te ujęte są w
odrębnych standardowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Określenia podstawowe, definicje

Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4.

Podło że – element budynku, na powierzchni którego wykonana ma być izolacja. 

Warstwa  wyrównawcza  –  warstwa  wykonana  w  celu  wyeliminowania  nierówności  lub
różnic poziomów powierzchni podłoża.

Warstwa wygładzaj ąca – cienka warstwa wykonana dla uzyskania gładkiej powierzchni
podłoża.

Warstwa  gruntuj ąca  –  powłoka  wzmacniająca  i  uszczelniająca  podłoże  oraz
zwiększająca przyczepność powłoki ochronnej.

Faseta  – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.
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Izolacje przeciwwilgociowe cz ęści podziemnej i przyziemia budynku  – hydroizolacje
wykonywane  w  części  podziemnej  i  przyziemiu  budynku  posadowionego  powyżej
zwierciadła wody gruntowej, w gruntach przepuszczalnych.

Izolacje  wodochronne  cz ęści  podziemnej  i  przyziemia  budynku  –  hydroizolacje
wykonywane w warunkach gdy:

1) budynek  jest  posadowiony  powyżej  zwierciadła  wody  gruntowej,  lecz  w  gruntach
nieprzepuszczalnych i uwarstwionych,

2) fundamenty  budynku  i  ściany  fundamentowe  lub  ich  fragmenty  są  położone  poniżej
zwierciadła wody gruntowej, bez względu na rodzaj otaczającego gruntu.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót hydroizolacyjnych

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora
nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod
CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja izolacji przeciwwilgociowych i wod ochronnych

Dokumentację robót hydroizolacyjnych budynku stanowią:

– projekt  budowlany,  opracowany  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Infrastruktury  z
dnia  03.07.2003  r.  w sprawie  szczegółowego zakresu  i  formy projektu  budowlanego
(Dz.  U.  z  2003  r.  Nr  120,  poz.  1133),  dla  przedmiotu  zamówienia  dla  którego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowę,

– projekt wykonawczy w zakresie wynikającym z rozporządzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r.  w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji  projektowej,
specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  oraz  programu
funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r.
Nr 75, poz. 664),

– specyfikacje  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  (obligatoryjne  w  przypadku
zamówień  publicznych),  sporządzone  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra
Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru  robót
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664),

– dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury 
z  dnia  26  czerwca  2002  r.  w sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późn. zmianami),

– dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego
zastosowania użytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 r.
o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobów
lub zalecenia producentów dotyczące stosowania wyrobów,

– protokoły  odbiorów  częściowych,  końcowych  i  robót  zanikających,  z  załączonymi
protokołami z badań kontrolnych,

– dokumentacja  powykonawcza  czyli  wcześniej  wymienione  części  składowe
dokumentacji robót z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót
(zgodnie  z art.  3,  pkt  14 ustawy Prawo budowlane z dnia  7  lipca 1994 r.  –  Dz.  U.  z
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2003 r. Nr 207, poz. 2016 z późniejszymi zmianami).

Roboty  hydroizolacyjne  należy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  i
specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  opracowanych  dla
konkretnej realizacji.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW

2.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  wła ściwo ści  materiałów,  ich  pozyskiwania  i
składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

Materiały  stosowane  do  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  w
częściach podziemnych i przyziemiach budynków powinny mieć:

– oznakowanie  znakiem  CE  co  oznacza,  że  dokonano  oceny  ich  zgodności  ze
zharmonizowaną  normą  europejską  wprowadzoną  do  zbioru  Polskich  Norm,  z
europejską  aprobatą  techniczną  lub  krajową  specyfikacją  techniczną  państwa
członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo

– deklarację  zgodności  z  uznanymi  regułami  sztuki  budowlanej  wydaną  przez
producenta, jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających
niewielkie  znaczenie  dla  zdrowia  i  bezpieczeństwa  określonym  przez  Komisję
Europejską, albo

– oznakowanie  znakiem  budowlanym,  co  oznacza  że  są  to  wyroby  nie  podlegające
obowiązkowemu oznakowaniu  CE,  dla  których  dokonano  oceny  zgodności  z  Polską
Normą lub aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”,

– okres przydatności do użycia podany na opakowaniu.

2.2. Rodzaje materiałów

Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  hydroizolacyjnych  części  podziemnych  i
przyziemi  budynków  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach
odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Wyroby do hydroizolacji powłokowych

Do hydroizolacji powłokowych stosuje się masy:

– asfaltowe i asfaltowo-polimerowe,

– polimerowe,

– cementowe,

– cementowo-polimerowe,

– bitumiczno-mineralne,

spełniające wymagania określane w normach i aprobatach technicznych.

2.2.2. Wyroby do hydroizolacji z laminatów

Do hydroizolacyjnych laminatów wykonywanych na budowie wykorzystuje się:

– masy  asfaltowe,  asfaltowo-polimerowe  i  polimerowe  zbrojone  wkładką  z  tkanin  lub
włókien nie podlegających korozji biologicznej,
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– masy cementowe i cementowo-polimerowe zbrojone wkładką z tkanin lub włókien,

– masy bitumiczno-mineralne zbrojone wkładką z tkanin lub włókien,

spełniające wymagania określone w normach i aprobatach technicznych.

2.2.3. Wyroby do izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych z materiałów rolowych

Do  wykonywania  izolacji  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków  służą  następujące
materiały rolowe:

– papy  asfaltowe  na  tekturze  i  na  welonie  szklanym  oraz  papy  termozgrzewalne  i
samoprzylepne,

– folie z tworzyw sztucznych i kauczuku.

Izolacje przeciwwilgociowe wykonuje się z folii polietylenowych o grubości 0,3 mm.

Izolacje wodochronne mogą być wykonywane z folii polietylenowych o grubości 0,4 i 0,5
mm, gładkich i tłoczonych folii z PVC oraz membran EPDM.

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne odpowiadające wymaganiom
odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.4. Wyroby do wykonywania izolacji wgłębnych

Do  izolacji  wgłębnych  stosuje  się  preparaty  penetrujące  w  głąb  podłoża  i  tworzące
izolację  w  podłożu  metodą  krystalizacji  wgłębnej,  spełniające  wymagania  określone  w
aprobatach technicznych.

2.2.5. Izolacje z blachy

Do izolacji wodochronnych wykonywanych z blachy wykorzystuje się:

– blachę  ołowianą  o  grubości  co  najmniej  2  mm bądź  grubości  1  mm pod  warunkiem
umieszczenia w miejscach łączenia arkuszy blachy podkładek z blachy ołowianej, 

– blachę stalową o grubości co najmniej 2 mm,

które powinny odpowiadać wymaganiom odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

2.2.6. Wyroby do czasowej likwidacji przecieków wody 

Do  czasowej  likwidacji  przecieków wody pojawiających  się  na  pęknięciach  powierzchni
betonowych  służą  preparaty  produkowane  na  bazie  cementów  szybkowiążących,
dostarczane w postaci sypkiej, odpowiadające wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.7. Materiały pomocnicze

Odrębną  grupę  wyrobów  stanowią  materiały  pomocnicze,  wykorzystywane  przy
wykonywaniu  izolacji  i  stosowane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  podstawowych
materiałów hydroizolacyjnych, takie jak: 

– kleje,

– rozpuszczalniki, środki odtłuszczające i zmywające,

– łączniki mocujące, kotwy, śruby,

– taśmy dylatacyjne, uszczelniające,

– woda lub inne preparaty do rozcieńczania, 

spełniające wymagania określone w odpowiednich dokumentach odniesienia tj. normach
lub aprobatach technicznych. 

Bez  badań  laboratoryjnych  może  być  stosowana  tylko  wodociągowa  woda  pitna.
Woda  pochodząca  z  innych  źródeł  musi  odpowiadać  wymaganiom  PN-EN  1008:2004
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„Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu”.

2.3. Warunki  przyj ęcia  na  budow ę  wyrobów  do  izolacji  przeciwwilgociowych  i
wodochronnych

Wyroby  do  robót  hydroizolacyjnych  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają
następujące warunki:

– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),

– są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  naruszenia  zamknięć)  i
oznakowane  (pełna  nazwa  wyrobu,  ewentualnie  nazwa  handlowa  oraz  symbol
handlowy wyrobu),

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i
powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne
(katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– niebezpieczne  wyroby  hydroizolacyjne  i  materiały  pomocnicze,  w  zakresie
wynikającym z Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia
2001  r.  (Dz.  U.  Nr  11,  poz.  84  z  późn.  zmianami),  posiadają  karty  charakterystyki
substancji niebezpiecznej, opracowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z
dnia  3  lipca  2002  r.  w  sprawie  karty  charakterystyki  substancji  niebezpiecznej  i
preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami),

– opakowania  wyrobów  zakwalifikowanych  do  niebezpiecznych  spełniają  wymagania
podane  w  rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  września  2003  r.  w  sprawie
oznakowania  opakowań  substancji  niebezpiecznych  i  preparatów  niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami),

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

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  hydroizolacyjnych  części  podziemnych  i
przyziemi budynków materiałów izolacyjnych nieznanego pochodzenia.

Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do
dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.

2.4. Warunki przechowywania wyrobów do robót hydroiz olacyjnych

Wszystkie  wyroby  do  robót  hydroizolacyjnych  powinny  być  przechowywane  i
magazynowane  zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich
dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.

Pomieszczenie  magazynowe  do  przechowywania  wyrobów  opakowanych  powinno
być  kryte,  suche  oraz zabezpieczone  przed  zawilgoceniem,  opadami  atmosferycznymi,
przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.

Wyroby  hydroizolacyjne  konfekcjonowane  powinny  być  przechowywane  w
oryginalnych,  zamkniętych  opakowaniach  w  temperaturze  powyżej  +5°C  a  poni żej
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+35°C.  Wyroby  pakowane  w  worki  powinny  by ć  układane  na  paletach  lub  drewnianej
wentylowanej  podłodze,  w  ilości  warstw  nie  większej  niż  10.  Rolki  papy  powinny  być
ustawione pionowo, a nie poziomo. 

Przy  składowaniu  i  przechowywaniu  wyrobów  zawierających  łatwopalne
rozpuszczalniki należy zachować przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Jeżeli nie ma możliwości poboru wody na miejscu wykonywania robót, to wodę należy
przechowywać  w  szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno
przechowywać wody w opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których
wcześniej przetrzymywano materiały mogące zmienić skład chemiczny wody.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI

3.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  sprz ętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzęt do wykonywania robót hydroizolacyjnych

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  używania  takich  narzędzi  i  sprzętu,  które  nie
spowodują  niekorzystnego  wpływu  na  jakość  materiałów  i  wykonywanych  robót  oraz
będą przyjazne dla środowiska, a także bezpieczne dla brygad roboczych wykonujących
hydroizolację. 

Przy  doborze  narzędzi  i  sprzętu  należy  uwzględnić  również  wymagania  producenta
wyrobów hydroizolacyjnych.

Do  wykonywania  robót  hydroizolacyjnych  należy  stosować  następujący  sprzęt  i
narzędzia pomocnicze: 

a) do  przygotowania  podłoża  –  młotki,  szczotki  druciane,  odkurzacze  przemysłowe,
urządzenia  do  mycia  hydrodynamicznego,  urządzenia  do  czyszczenia
strumieniowo-ściernego,  termometry  elektroniczne,  wilgotnościomierze  elektryczne,
przyrządy do badania wytrzymałości podłoża,

b) do  przygotowania  zapraw  –  naczynia  i  wiertarki  z  mieszadłem  wolnoobrotowym,
betoniarki, 

c)  do  nakładania  izolacji  z  mas  powłokowych  –  pędzle,  szczotki,  wałki,  pace,  kielnie,
mechaniczne natryskiwacze materiałów izolacyjnych,

d) do cięcia taśm, wkładek zbrojących, materiałów rolowych i blach – nożyczki,  nożyce,
noże,

e) do zgrzewania – butle propan-butan z palnikiem,

f) do  układania  materiałów  rolowych  –  urządzenia  służące  do  odwijania  materiałów
izolacyjnych z rolek.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU

4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania szczegółowe dotycz ące transportu materiałów hydroizolacyjnych

Wyroby  do  robót  hydroizolacyjnych  mogą  być  przewożone  jednostkami  transportu
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samochodowego, kolejowego, wodnego lub innymi.

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach,  ułożonych  na  paletach  należy
prowadzić sprzętem mechanicznym.

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach  układanych  luzem  wykonuje  się
ręcznie.  Ręczny  załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu
sprzętu i narzędzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.

Materiały  hydroizolacyjne  w  opakowaniach  oraz  materiały  rolowe  należy  ustawiać
równomiernie  obok  siebie  na  całej  powierzchni  ładunkowej  środka  transportu  i
zabezpieczać przed możliwością przesuwania się w trakcie przewozu.

Środki transportu do przewozu wyrobów izolacyjnych workowanych muszą umożliwiać
zabezpieczenie  tych  wyrobów  przed  zawilgoceniem,  przemarznięciem,  przegrzaniem  i
zniszczeniem  mechanicznym.  Materiały  płynne  pakowane  w  pojemniki,  kontenery  itp.
należy chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

Jeżeli  nie  istnieje  możliwość  poboru  wody  na  miejscu  wykonania  robót,  to  wodę
należy  dowozić  w  szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno
przewozić  wody  w  opakowaniach  po  środkach  chemicznych  lub  w  takich,  w  których
wcześniej przetrzymywano inne płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny
wody.

Transport  materiałów  hydroizolacyjnych  i  materiałów  wykorzystywanych  w  innych
robotach budowlanych nie może odbywać się po wcześniej wykonanej izolacji.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wyma gania ogólne” Kod CPV
45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót hydroizolacyjnych 

Do  wykonywania  robót  hydroizolacyjnych  w  części  podziemnej  i  przyziemiu  budynku
można przystąpić po zakończeniu poprzedzających robót budowlanych i robót mogących
stanowić  przyczynę  uszkodzenia  warstw  hydroizolacyjnych  oraz  po  przygotowaniu  i
kontroli podłoży pod roboty izolacyjne a także kontroli materiałów.

5.3. Wymagania dotycz ące podło ży pod hydroizolacje

5.3.1. Wymagania ogólne dotyczące wykonania i przygotowania podłoży

Izolacje  przeciwwilgociowe  i  wodochronne  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków
wykonuje się na podłożach:

– betonowych lub żelbetowych monolitycznych,

– murowanych  z  kamienia,  cegły  ceramicznej  budowlanej  pełnej,  klinkierowej,
betonowej lub z bloczków betonowych,

– z gładzią cementową lub otynkowanych tynkiem cementowym.

Podłoża  pod  hydroizolacje  podziemnych  powierzchni  i  przyziemi  budynków  powinny
spełniać następujące wymagania ogólne:

– powinny być nośne i nieodkształcalne,

– powierzchnia powinna być czysta, odtłuszczona, odpylona, równa, wolna od mleczka
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cementowego,  bez  kawern,  ubytków,  wypukłości,  pęknięć  (luźne  części  należy
usunąć,  wypukłości  powyżej  2  mm  zlikwidować  przez  skuwanie,  piaskowanie  lub
hydropiaskowanie,  a  ubytki  i  zagłębienia  o  głębokości  powyżej  2  mm  i  rysy  o
szerokości  większej  niż  2  mm  wypełnić  zaprawą  naprawczą  zalecaną  przez
producenta wyrobów hydroizolacyjnych),

– połączenia izolowanych powierzchni poziomych i pionowych powinny mieć wykonane
fasety o promieniu nie mniejszym niż 3 cm lub powinny być sfazowane pod kątem 45°
na  szerokości  i  wysokości  co  najmniej  5  cm  od  krawędzi  (sposób  ich  wykonania
powinien być  zgodny z wymaganiami  producenta  podanymi w aprobacie  technicznej
lub karcie technicznej przewidywanych do stosowania wyrobów hydroizolacyjnych),

– podłoże  powinno  być  suche  (wilgotność  nie  przekraczająca  5%)  lub  wilgotne
odpowiednio  do  wymagań  producenta  wyrobów  hydroizolacyjnych  podanych  w
aprobacie technicznej lub karcie technicznej (katalogowej),

– odpowiednio  do  wymagań  producenta  wyrobów  hydroizolacyjnych  określonych  w
aprobacie  technicznej  lub karcie  technicznej  podłoże należy zagruntować  roztworem
do gruntowania  właściwym dla  rodzaju  nakładanej  warstwy izolacyjnej.  Powierzchnia
zagruntowana przed ułożeniem izolacji powinna być całkowicie wyschnięta, a powłoka
gruntująca  powinna  być  równomiernie  rozłożona  (ciągła)  i  wykazywać  dobrą
przyczepność do podłoża.

5.3.2. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży betonowych i żelbetowych

Podłoża  betonowe  i  żelbetowe,  w  celu  zapewnienia  prawidłowej  współpracy  z
hydroizolacją, powinny być wykonane z następujących klas betonu:

– B-7,5 przy izolacji z materiałów bitumicznych,

– B-10 przy izolacji z folii z tworzyw sztucznych,

– B-20 przy izolacji z laminatów z tworzyw sztucznych, powłokach hydroizolacyjnych na
bazie cementu oraz w przypadku stosowania do izolacji preparatów penetrujących.

Do gruntowania podłoży betonowych wykonanych na płytach styropianowych nie wolno
stosować roztworów zawierających rozpuszczalniki.

5.3.3. Wymagania szczegółowe dotyczące podłoży murowanych

Wyroby  murowe  w  podłożu  murowanym  powinny  mieć  wytrzymałość  co  najmniej  15
MPa, a mur należy wykonać na zaprawie cementowej.

Podłoże murowane należy przygotować odpowiednio do rodzaju wykonywanej izolacji,
zgodnie ze wskazaniami producenta wyrobu hydroizolacyjnego, np. poprzez wypełnienie
spoin  lub  naniesienie  warstwy  zaprawy  cementowej,  a  następnie  zagruntowanie
powierzchni.

5.4. Warunki prowadzenia robót hydroizolacyjnych

Roboty  hydroizolacyjne  należy  wykonywać  w  temperaturze  otoczenia  nie  niższej  niż
podano w instrukcji  producenta  materiałów izolacyjnych  wykorzystywanych  w robotach.
Najczęściej temperatury powietrza i podłoża w czasie układania izolacji powinny być nie
niższe niż  +5°C i  nie wy ższe od +35°C.  Jednocze śnie  temperatury otoczenia  i  podłoża
powinny być co najmniej o 3°C wy ższe od panującej temperatury punktu rosy.

Zabronione  jest  wykonywanie  robót  poza  granicznymi  temperaturami  określonymi
przez  producenta  stosowanych  preparatów,  w  czasie  deszczu,  mżawki,  przy  silnym
nasłonecznieniu i wilgotności powietrza przekraczającej 85%. W przypadku konieczności
wykonywania hydroizolacji  w czasie niesprzyjających warunków atmosferycznych takich
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jak  za  niska  temperatura  lub  zbyt  wysoka  wilgotność  powietrza  roboty  należy
przeprowadzać pod namiotem, stosując elektryczne dmuchawy powietrza. W przypadku
silnego wiatru dopuszczalne jest układanie izolacji tylko na osłoniętej powierzchni.

Roboty  hydroizolacyjne  podziemnych  części  budynków  znajdujących  się  poniżej
poziomu  gruntu  należy  prowadzić  w  wykopach  o  szerokości  nie  mniejszej  niż  60  cm.
Jeżeli  głębokość  wykopu  przekracza  1,00  m,  to  wykop  należy  wykonać  ze  skarpami
(2,00  m  dla  skał  zwartych  jednorodnych,  odspajanych  mechanicznie)  lub  o  ścianach
pionowych umocnionych deskowaniem.  Rodzaj  umocowania  zależy od  kategorii  gruntu
danego miejsca.

Przed  nałożeniem  izolacji  wodochronnej  poniżej  poziomu  terenu  należy  obniżyć
poziom zwierciadła wody gruntowej do co najmniej 30 cm poniżej najniższego poziomu
przewidzianej  do  wykonania  warstwy  hydroizolacji.  Obniżony  poziom  zwierciadła  wody
należy utrzymać  przez cały okres wykonywania  robót  hydroizolacyjnych  bądź  do  czasu
zabezpieczenia izolacji warstwą dociskową.

5.5. Wymagania  dotycz ące  wykonywania  izolacji  przeciwwilgociowych  i
wodochronnych cz ęści podziemnych i przyziemi budynków

5.5.1. Wymagania ogólne

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych” ITB część
C:  „Zabezpieczenia  i  izolacje.”  Zeszyt  5:  „Izolacje  przeciwwilgociowe  i  wodochronne
części  podziemnych  budynków”  izolacje  przeciwwilgociowe  i  wodochronne  części
podziemnych i przyziemi budynków powinny spełniać następujące wymagania ogólne:

– stanowić ciągły i szczelny układ oddzielający budynek lub jego część od wody lub pary
wodnej  (występowanie  złuszczeń,  zacieków,  łysin,  spękań,  pęcherzy,  zmarszczek,
fałd itp. wad jest niedopuszczalne),

– ściśle  przylegać  do  izolowanego  podłoża  –  nie  powinny  pękać,  a  ich  powierzchnia
powinna być gładka, bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń,

– izolacja  pozioma  powinna  bez  przerw,  w  sposób  ciągły,  przechodzić  w  izolację
pionową,

– rodzaj,  grubość  i  ilość  zastosowanych  warstw  hydroizolacyjnych  powinna  być
każdorazowo  projektowana,  przy  uwzględnieniu  istniejących  warunków
gruntowo-wodnych  panujących  w miejscu  posadowienia  budynku  oraz jego  poziomu
posadowienia,

– przy  wykonywaniu  izolacji  z  mas  hydroizolacyjnych  należy  na  bieżąco  (w  trakcie
nakładania  każdej  warstwy  izolacyjnej)  kontrolować  zużycie  materiału  tzn.  aplikować
jedno  opakowanie  gotowego  wyroby  na  wcześniej  wydzielony  (o  określonej
powierzchni) fragment podłoża,

– izolacja  pionowa  powinna  być  wyprowadzona  na  min.  50  cm  powyżej  poziomu
okalającego  terenu  i  zakończona  w  sposób  uniemożliwiający  wnikanie  wód
opadowych pod izolację,

– niedopuszczalne  jest  łączenie  w  obrębie  izolacji  pionowych  i  poziomych  wyrobów
oddziałujących na siebie w sposób destrukcyjny,

– miejsca przebić  izolacji  przez przewody,  rury,  słupy lub  inne  elementy konstrukcyjne
powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przecieki wody do wnętrza budynku
w tym rejonie,

– w  przerwach  dylatacyjnych  oraz  w  przerwach  roboczych  powinny  być  zastosowane
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odpowiednie  zabezpieczenia  np.  specjalne  taśmy  lub  wkładki  dylatacyjne
wbudowywane w trakcie betonowania (wkładki powinny być wykonane z tego samego
materiału i o identycznym profilu na całej długości szczeliny).

5.5.2. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji przeciwwilgociowych

Izolacje  przeciwwilgociowe  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków  wykonuje  się  z
następujących wyrobów hydroizolacyjnych:

– mas hydroizolacyjnych,

– pap asfaltowych,

– folii z tworzyw sztucznych.

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 5
wymagania  szczegółowe  dotyczące  izolacji  przeciwwilgociowych  wykonywanych  w
części podziemnej i przyziemiu budynku są następujące:

– izolacje powłokowe mogą być wykonywane tylko od strony zewnętrznej fundamentów,
liczba  układanych  warstw  powinna  być  zgodna  z  dokumentacją  projektową,  ale  nie
mniejsza niż 2, a łączna grubość tych warstw powinna wynosić co najmniej 2 mm,

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

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

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

– folie  z  tworzyw  sztucznych  z  wytłoczeniami  można  traktować  jako  warstwy
przeciwwilgociowe,  jeżeli  zapewniono  szczelność  na  zakładach  tych  folii,  skutecznie
uszczelniono krawędź poziomą  folii  na powierzchni ściany,  rozwiązano uszczelnienie
w miejscach załamań izolacji oraz w rejonie połączenia z izolacją poziomą; przy braku
szczegółowych  rozwiązań  w  tym  zakresie,  folie  takie  można  traktować  jedynie  jako
dodatkowe warstwy drenażowe.

5.5.3. Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych

Izolacje  wodochronne  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków  wykonuje  się  z
następujących wyrobów hydroizolacyjnych:

– laminatów z mas hydroizolacyjnych,

– pap asfaltowych,

– folii z tworzyw sztucznych i kauczuku,

– powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu,

– preparatów penetrujących w głąb podłoża,

– blach do hydroizolacji.

Zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót” ITB część C. Zeszyt 5
wymagania  szczegółowe  dotyczące  izolacji  wodochronnych  wykonywanych  w  części
podziemnej i przyziemiu budynku są następujące:

– izolacje wodochronne z wyrobów rolowych i  laminatów powinny być  wykonywane od
strony parcia  wody na przegrodę;  izolacje  wodochronne z mas hydroizolacyjnych  na
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bazie  cementu  mogą  być  wykonywane  zarówno  od  strony  parcia  wody,  jak  też  od
strony przeciwnej – jeżeli takie zastosowanie jest dopuszczone w specyfikacji wyrobu i
potwierdzone wynikami badań laboratoryjnych,

– ścianki dociskowe (np. murowane, z cegły grubości nie mniejszej niż 12 cm) powinny
być ustawione na podkładach ślizgowych z dwóch warstw papy podkładowej,

– wysokość  ścianek  dociskowych  powinna  sięgać  do  poziomu  o  30  cm  wyższego  od
najwyższego przewidywanego poziomu występowania wody gruntowej,

– powyżej  ścianki  dociskowej  dopuszczalna  jest  redukcja  ilości  warstw
hydroizolacyjnych,  pod  warunkiem  że  krawędź  warstwy  wierzchniej  jest  ułożona  na
powierzchni warstwy położonej niżej, zgodnie z kierunkiem spływu wody po izolacji,

– w  przypadku  przejścia  słupa  przez  izolację  należy  zapewnić  możliwość  odkształceń
słupa przy zachowaniu szczelności połączenia,

– przejścia  rur  przez  izolację  wodochronną  należy  wykonać  za  pomocą  urządzeń
dławicowych.

Wymagania szczegółowe dotyczące izolacji wodochronnych wykonywanych z:

A. Laminatów z mas hydroizolacyjnych

– laminaty  mogą  stanowić  samodzielną  izolację  wodochronną  lub  w  przypadku
laminatów  z  mas  asfaltowych  i  asfaltowo-polimerowych  dodatkową  warstwę
nanoszoną na izolację z papy,

– dobór  układu  i  grubości  warstw konkretnego  laminatu  o  określonych  właściwościach
powinien  być  dostosowany  do  wymaganej  odporności  izolacji  na  działanie  ciśnienia
wody,

– wykonanie laminatu polega na wtopieniu w masę  hydroizolacyjną  wkładki zbrojącej z
tkanin  lub  włókien  i  dokładnym  pokryciu  jej  włókien  masą,  tak  by  na  powierzchni
laminatu nie był widoczny rysunek włókien wkładki,

– z  lepików  asfaltowych  stosowanych  na  gorąco  można  wykonywać  laminaty  tylko
wtedy,  gdy  masy  te  uzyskały  pozytywną  ocenę  do  takiego  zastosowania  w
dokumentach odniesienia (aprobatach technicznych); w przeciwnym razie z uwagi na
wysoką  podatność  powłok  asfaltowych  na  uszkodzenia  w  temperaturach  ujemnych
należy zaniechać stosowania tych wyrobów do wykonywania laminatów.

B. Pap asfaltowych

– szerokość zakładów arkuszy papy w każdej warstwie powinna wynosić co najmniej 10
cm; należy je wykonywać zgodnie z kierunkiem spływu wody,

– zakłady każdej następnej warstwy papy powinny być przesunięte względem zakładów
warstwy  spodniej  odpowiednio:  przy  izolacji  dwuwarstwowej  –  o  1/2  szerokości
arkusza, przy izolacji trzywarstwowej – o 1/3 szerokości arkusza itd.,

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

– temperatura  lepiku  asfaltowego  stosowanego  na  gorąco  w  chwili  użycia  powinna
wynosić od 160°C do 180°C,

– izolacje  wodochronne  części  podziemnych  i  przyziemi  budynków  powinny  być
dylatowane w tych samych miejscach i płaszczyznach, w których wykonano dylatacje
konstrukcji budynku lub dylatacje z sąsiednim budynkiem.

W  przypadku  wykonywania  izolacji  wodochronnych  z  pap  asfaltowych
termozgrzewalnych,  które  są  przeznaczone  do  przyklejania  do  podłoża  oraz  sklejania
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między  sobą  metodą  zgrzewania,  tj.  przez  podgrzewanie  spodniej  powierzchni  papy
płomieniem  palnika  gazowego  do  momentu  nadtopienia  masy  powłokowej  –  należy
przestrzegać następujących zasad:

– palnik powinien być ustawiony w taki sposób, aby jednocześnie podgrzewał podłoże i
wstęgę  papy  od  strony  przekładki  antyadhezyjnej;  jedynym  wyjątkiem  jest  klejenie
papy  na  powierzchni  płyty  warstwowej  z  rdzeniem  styropianowym,  kiedy  nie
dopuszcza się ogrzewania podłoża,

– dla  uniknięcia  zniszczenia  papy  działanie  płomienia  powinno  być  krótkotrwałe,  a
płomień  palnika  powinien  być  ciągle  przemieszczany  w  miarę  nadtapiania  masy
powłokowej,

– niedopuszczalne  jest  miejscowe  przegrzewanie  papy,  prowadzące  do  nadmiernego
spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia,

– fragment  wstęgi  papy  z  nadtopioną  powłoką  asfaltową  należy  natychmiast  docisnąć
do ogrzewanego podłoża wałkiem, o długości równej szerokości pasma papy.

Przy  wykonywaniu  izolacji  z  pap  samoprzylepnych  należy  dodatkowo  przestrzegać
następujących zasad:

– powierzchnia podłoża powinna być dostatecznie gładka i zagruntowana, aby zapewnić
dobre doklejenie papy do podłoża,

– korzystne jest wykonanie warstwy dociskowej bezpośrednio po wykonaniu izolacji,

– możliwe  jest  stosowanie  pap  samoprzylepnych  w  układach  wielowarstwowych  z
papami klejonymi na gorąco (np. metodą zgrzewania); w takim przypadku zaleca się,
aby papa samoprzylepna stanowiła pierwszą (spodnią) warstwę hydroizolacyjną, gdyż
wówczas istnieje  możliwość  jej  dodatkowego  doklejenia  w trakcie  wydzielania  ciepła
stosowanego do klejenia warstw wierzchnich.

C. Folii z tworzyw sztucznych i kauczuku

Materiały  rolowe  z  tworzyw  sztucznych  mogą  być  mocowane  do  podłoża  i  łączone
metodą:

– klejenia lub wulkanizacji,

– zgrzewania,

– mocowania mechanicznego.

Sposób  mocowania  i  łączenia  materiału  izolacyjnego  musi  być  zgodny  z  wymaganiami
określonymi  przez  producenta  tego  materiału  w  dokumencie  odniesienia  (aprobacie
technicznej).

Do  wykonania  izolacji  wodochronnych  z  materiałów  rolowych  z  tworzyw  sztucznych
wykorzystuje się:

– folie  z  tworzyw  sztucznych  z  wytłoczeniami,  stanowiące  dodatkową  warstwę
drenażową,

– folie  z  tworzyw  sztucznych  z  wytłoczeniami  połączone  z  tekstyliami
wodoprzepuszczalnymi stanowiące dodatkową warstwę drenażowo-filtrującą,

– folie  polietylenowe  o  grubości  0,4  i  0,5  mm  (folie  polietylenowe  o  grubości  0,3  mm
mogą być stosowane tylko w izolacjach przeciwwilgociowych), folie z PVC, membrany
EPDM,

– folie  PVC  ze  spodnią  warstwą  bitumo-odporną  przeznaczone  do  układania
bezpośrednio na izolacji papowej.
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Zasady których należy przestrzegać przy układaniu hydroizolacji z materiałów rolowych:

– zakłady  z  folii  PVC  należy  łączyć  za  pomocą  rozpuszczalników  (cykloheksanolu  lub
tetrahydrofuranu) albo specjalnych klejów i dodatkowo wzdłuż krawędzi doszczelniać
tzw. upłynnioną folią; dopuszcza się łączenie folii na zakładach metodą zgrzewania,

– mocowanie  mechaniczne  w  obrębie  zakładu  polega  na  osadzeniu  łączników
mocujących  w  spodniej  części  zakładu,  wzdłuż  linii  równoległej  do  krawędzi
brzegowej,  a  następnie  dodatkowym  doklejeniu  warstwy  wierzchniej  zakładu  do
warstwy  spodniej,  pomiędzy  krawędzią  zewnętrzną  warstwy  wierzchniej  i  linią
łączników mocujących; nie należy kleić zakładu nad łącznikami mocującymi,

– poszczególne  pasma  rolowego  materiału  hydroizolacyjnego  EPDM należy  łączyć  na
zakładach  metodą  wulkanizacji  lub  za  pomocą  specjalnego  kleju  wskazanego  przez
producenta materiału hydroizolacyjnego.

D. Powłokowych mas hydroizolacyjnych na bazie cementu

Przy  wykonywaniu  izolacji  powłokowych  z  mas  hydroizolacyjnych  na  bazie  cementu
nanoszonych warstwowo na przygotowane podłoże należy:

– wykorzystywać masy ocenione pozytywnie w dokumentach odniesienia tj. aprobatach
technicznych do takiego zakresu zastosowania,

– przy  nanoszeniu  poszczególnych  warstw  powłoki  przestrzegać  zasad  podanych  w
specyfikacji  szczegółowej i  instrukcji  (karcie  technicznej)  producenta  układanej  masy
hydroizolacyjnej.

E. Preparatów penetrujących w głąb podłoża

Przy wykonywaniu hydroizolacji metodą krystalizacji wgłębnej należy:

– wykorzystywać  preparaty  ocenione  pozytywnie  w  dokumentach  odniesienia,  tj.
aprobatach technicznych do takiego zakresu zastosowania,

– nanosić preparat na przygotowane, mokre podłoże, zgodnie z wytycznymi podanymi w
karcie technicznej wyrobu hydroizolacyjnego.

Preparaty penetrujące w głąb betonu, po prawidłowym ich naniesieniu na podłoże, mogą
nie  tworzyć  na jego powierzchni  powłoki,  ponieważ  powłoka ta  nie  pełni  funkcji  jedynej
warstwy  hydroizolacyjnej.  Właściwą  izolację  betonu  w  tym  przypadku  stanowi  preparat
krystalizujący w jego porach, pod wpływem znajdującej się w nim wilgoci.

F. Blach ołowianych i stalowych

Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach ołowianych należy:

– podłoża  z  betonu,  tynku  cementowego  lub  cementowo-wapiennego,  z  gładzi
cementowej  oraz  zawierające  związki  siarki  zagruntować  roztworem  asfaltowym  i
pokryć papą asfaltową, a powierzchnię blachy osłonić warstwą papy asfaltowej,

– stosować  blachę  o  grubości  co  najmniej  2  mm;  blachę  o  grubości  1  mm  można
stosować  tylko,  gdy w miejscach łączenia jej  arkuszy,  pod ich stykami,  umieszczane
są podkładki z blachy ołowianej,

– blachę układać tak, by ściśle przylegała do izolowanych przegród,

– wszystkie wygięcia blach wykonać tak, by blacha nie pękła,

– w  okresie  podwyższonych  temperatur,  do  czasu  wykonania  warstwy  dociskowej,
ułożoną  blachę  chronić  prowizorycznie  izolacją  termiczną,  w  celu  zabezpieczenia  jej
przed odkształceniami.

Przy wykonywaniu hydroizolacji z blach stalowych należy:
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– stosować blachę o grubości co najmniej 2,0 mm.

– przed  rozpoczęciem  robót  hydroizolacyjnych  oczyścić  blachę  z  rdzy  i  zabezpieczyć
antykorozyjnie,

– izolację układać tak, by ściśle przylegała do izolowanych przegród,

– arkusze blachy łączyć między sobą poprzez ich spawanie,

– izolację  mocować  do  podłoża  za  pomocą  kotew,  śrub  lub  innych  łączników
gwarantujących skuteczność połączenia.

5.5.4. Wymagania dotyczące wykonywania obróbek blacharskich hydroizolacji

Obróbki  blacharskie  zabezpieczeń  wodochronnych  części  podziemnej  i  przyziemia
budynku powinny być:

– dostosowane do rodzaju izolacji,

– wykonane  z  blachy  stalowej  ocynkowanej  o  grubości  od  0,5  do  0,6  mm,  zgodnie  z
dokumentacją projektową i wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej,

– wykonane tak, by zachowane zostały wszystkie dylatacje budynku.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania  przed  przyst ąpieniem  do  robót  hydroizolacyjnych  podziemnych
części i przyziemi budynków

Przed  przystąpieniem  do  robót  hydroizolacyjnych  należy  przeprowadzić  badania
materiałów,  które  będą  wykorzystywane  do  wykonywania  robót  oraz  kontrolę
przygotowanego podłoża.

6.2.1. Badania materiałów

Materiały  hydroizolacyjne  użyte  do  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowej  lub
wodochronnej  powinny  odpowiadać  wymaganiom  podanym  w  punkcie  2  niniejszej
specyfikacji technicznej.

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić:

– w  protokole  przyjęcia  materiałów  na  budowę;  czy  dostawca  dostarczył  dokumenty
świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub  jednostkowego
zastosowania wyrobów hydroizolacyjnych,

– stan  opakowań  (oryginalność  opakowań  i  ich  szczelność)  oraz  sposób
przechowywania materiałów,

– terminy przydatności podane na opakowaniach.

6.2.2. Badania podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne

Kontrolą powinny być objęte w przypadku podłoży:

– betonowych  –  zgodność  wykonywania  z  dokumentacją  projektową  i  odpowiednimi
szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi,  w  tym:  wytrzymałość  i  równość
podkładów,  czystość  powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupełnień,  dopuszczalna
wilgotność  i  temperatura   podłoża,  zabezpieczenie  antykorozyjne  wystających
elementów metalowych,
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– murów  z  cegły,  kamienia  i  bloczków  betonowych  –  zgodność  wykonania  z
dokumentacją  projektową  i  odpowiednimi  szczegółowymi  specyfikacjami
technicznymi,  w  tym:  wytrzymałość,  dokładność  wykonania  z  uwzględnieniem
wymagań  szczegółowych  specyfikacji  technicznych,  wypełnienie  spoin,  czystość
powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupełnień  lub  wymaganej  przez  producenta
wyrobów hydroizolacyjnych warstwy z zaprawy cementowej, dopuszczalna wilgotność
i  temperatura  muru,  zabezpieczenie  antykorozyjne  wystających  elementów
metalowych,

– gładzi  i  tynków  cementowych  –  zgodność  wykonania  z  dokumentacją  projektową  i
szczegółowymi  specyfikacjami  technicznymi,  w  tym:  sztywność  podkładu,  równość  i
wygląd powierzchni, czystość powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność
i temperatura gładzi lub tynku, zabezpieczenie antykorozyjne wystających elementów
metalowych.

Niezależnie od rodzaju podłoża kontroli ponadto podlegają:

– styki  różnych  płaszczyzn  (krawędzie,  naroża  itp.)  przygotowywanych  do  izolacji
powierzchni (fasety i sfazowania),

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

Wygląd  powierzchni  podłoża  należy  ocenić  wizualnie,  z  odległości  0,5-1  m,  w
rozproszonym  świetle  dziennym  lub  sztucznym.  Sprawdzenie  powierzchni  podłoża
należy  przeprowadzić  za  pomocą  łaty  o  długości  2,0  m,  przyłożonej  w  3  dowolnie
wybranych miejscach na każde 20 m2  podłoża i przez pomiar jego odchylenia od łaty z
dokładnością do 1 mm, na zgodność z wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3 specyfikacji
technicznej. Wypukłości i wgłębienia na powierzchni podkładu powinny być nie większe
niż  2  mm.  Pęknięcia  na  powierzchni  o  szerokości  powyżej  2  mm  powinny  być
wypełnione.  Zapylenie  powierzchni  należy  ocenić  przez  przetarcie  powierzchni  suchą,
czystą ręką.

Sprawdzenie  wytrzymałości  podłoża  na  odrywanie  powinno  być  wykonane  zgodnie  z
wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej.

Wilgotność  i  temperaturę  podłoża  należy  ocenić  przy  użyciu  odpowiednich  przyrządów
(wilgotnościomierz, termometr).

Sprawdzenie  wielkości  promienia  zaokrąglenia  lub  wielkości  skosów styków różnych
płaszczyzn  podłoży  należy  przeprowadzić  za  pomocą  szablonu,  na  zgodność  z
wymaganiami podanymi w p-kcie 5.3.

Pozostałe  badania  należy  przeprowadzić  metodami  opisanymi  w  odpowiednich
szczegółowych specyfikacjach technicznych.

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.
szczegółowej specyfikacji technicznej, odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane
do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót

Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzeniu  zgodności  wykonywanych  robót
hydroizolacyjnych  z  dokumentacją  projektową,  szczegółową  specyfikacją  techniczną  i
instrukcjami  producentów  wyrobów  stosowanych  do  izolacji.  W  odniesieniu  do  izolacji
wielowarstwowych  badania  te  powinny  być  przeprowadzane  przy  wykonywaniu  każdej
warstwy. Powinny one obejmować sprawdzenie:
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– przestrzegania warunków prowadzenia prac hydroizolacyjnych podanych w p-kcie 5.4.
niniejszej ST,

– poprawności  zagruntowania  podłoży  oraz  wykonania  poszczególnych  warstw  w
sposób zapewniający ich ciągłość i szczelność,

– poprawności  obrobienia  i  uszczelnienia  przerw roboczych  i  dylatacji  konstrukcyjnych
budynku,

– poprawności  obrobienia  przebić  i  przejść  przewodów,  rur  lub  innych  elementów
budowlanych przez izolację,

– na  bieżąco,  w  trakcie  realizacji  każdej  warstwy,  ilości  zużywanych  materiałów
izolacyjnych,

– przestrzegania pozostałych wymagań dotyczących wykonania robót hydroizolacyjnych
podanych  w  punkcie  5.5.  szczegółowej  specyfikacji  technicznej,  w  tym:  wymagań
dotyczących stosowanych materiałów, ilości i grubości nanoszonych warstw, wielkości
zakładów, dokładności sklejenia poszczególnych warstw itp.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  czy  spełnione  zostały
wszystkie  wymagania  dotyczące  wykonanych  robót  hydroizolacyjnych,  w szczególności
w zakresie:

– zgodności  z  dokumentacją  projektową,  ST  i  wprowadzonymi  zmianami,  które
naniesiono w dokumentacji powykonawczej,

– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,

– prawidłowości przygotowania podłoży,

– prawidłowości  wykonania  izolacji  przeciwwilgociowych  i  wodochronnych  oraz  warstw
ochronnych i dociskowych,

– sposobu wykonania i uszczelnienia przebić i przejść przez izolację, przerw roboczych,
dylatacji i zakończeń krawędzi izolacji oraz obróbek blacharskich hydroizolacji.

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  pomocne  są  wyniki  badań  dokonanych  przed
przystąpieniem do robót i w trakcie ich wykonywania.

Badania  izolacji  powłokowych  z  mas  przy  ich  odbiorze  należy  przeprowadzać  po  ich
całkowitym wyschnięciu i utwardzeniu.

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza co najmniej +5°C i
przy wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%.

Ocena jakości izolacji przeciwwilgociowych i wodochronnych obejmuje:

– sprawdzenie  wyglądu  zewnętrznego  (równości,  ciągłości,  miejsc  przebić  i  dylatacji
oraz zakończeń krawędzi izolacji),

– sprawdzenie ilości warstw i ich grubości,

– sprawdzenie szczelności izolacji,

– sprawdzenie przyczepności lub przylegania izolacji do podłoża,

– sprawdzenie pozostałych wymagań określonych w pkt. 5.5. szczegółowej specyfikacji
technicznej.

Badania  odbiorowe  należy  przeprowadzić  metodami  określonymi  w  szczegółowej
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specyfikacji technicznej.

Sprawdzenie  przylegania  izolacji  do  podłoża  można  przeprowadzić  wzrokowo  i  za
pomocą  młotka  drewnianego  przez  lekkie  opukiwanie  warstwy  izolacji  w  3  dowolnie
wybranych  miejscach  na  każde  10-20  m2  powierzchni  zaizolowanej  lub  metodą
niszczącą określoną w PN-92/B-01814.

Przy opukiwaniu młotkiem charakterystyczny głuchy dźwięk świadczy o nieprzyleganiu i
niezwiązaniu izolacji z podłożem.

Sprawdzenia  grubości  powłok  wykonywanych  z  mas  hydroizolacyjnych  można
dokonać metodami nieniszczącymi w trakcie ich nakładania (20 punktów kontrolnych na
obiekt lub 100 m2 izolowanej powierzchni) lub niszczącymi (poprzez wycięcie próbek) po
ich wyschnięciu, wykonując co najmniej 1 pomiar na 25 m2 powłoki lecz nie mniej niż 5
na jednym obiekcie.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogólne” Kod
CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót hydroizolacyjn ych w podziemnej cz ęści i
przyziemiu budynku

Izolacje  przeciwwilgociowe  i  przeciwwodne  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych
izolowanej  powierzchni  w  rozwinięciu.  Wymiary  powierzchni  przyjmuje  się  w  świetle
surowych  murów.  Z  obliczonej  powierzchni  potrąca  się  powierzchnie  otworów,  słupów,
pilastrów itp. większe od 1 m2. Izolacje szczelin dylatacyjnych oraz wykonanie faset, o ile
stanowią one odrębne pozycje przedmiarowe, oblicza się w metrach.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymaga nia  ogólne”  Kod  CPV
45000000, pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu

Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem  izolacji  przeciwwilgociowych  i
wodochronnych elementami ulegającymi zakryciu są podłoża i poszczególne warstwy w
izolacjach  wielowarstwowych.  Odbiór  podłoży  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem
robót  hydroizolacyjnych,  natomiast  odbiór  każdej  ulegającej  zakryciu  warstwy  izolacji
wielowarstwowej po jej wykonaniu, a przed ułożeniem kolejnej warstwy.

W  trakcie  odbioru  podłoży  należy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.2.
niniejszej  specyfikacji.  Wyniki  badań  należy  porównać  z  wymaganiami  dotyczącymi
podłoży pod izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne, określonymi w pkt. 5.3.

W trakcie odbiorów kolejnych warstw izolacji wielowarstwowych należy przeprowadzić
badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej specyfikacji. Wyniki badań należy porównać z
wymaganiami  dotyczącymi  poszczególnych  warstw  izolacji,  podanymi  w  pkt.  5.5.
niniejszej specyfikacji. 

Jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  można  uznać  podłoża  lub
poszczególne warstwy izolacji wielowarstwowych za wykonane prawidłowo, tj. zgodnie z
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dokumentacją  projektową  oraz ST i zezwolić na przystąpienie do kolejnego etapu robót
hydroizolacyjnych.

Jeżeli chociaż jeden wynik badań jest negatywny podłoże lub kolejna warstwa izolacji
wielowarstwowej  nie  powinny  być  odebrane.  W  takim  przypadku  należy  ustalić  zakres
prac  i  rodzaje  materiałów  koniecznych  do  usunięcia  nieprawidłowości.  Po  wykonaniu
ustalonego  zakresu  prac  należy  ponownie  przeprowadzić  badania  nie  odebranego
podłoża lub nie przyjętej warstwy hydroizolacji.

Wszystkie ustalenia związane z dokonanym odbiorem robót ulegających zakryciu oraz
materiałów  należy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokole  podpisanym  przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ęściowy

Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  części  robót.  Odbioru  częściowego
robót  dokonuje  się  dla  zakresu określonego w dokumentach umownych,  według zasad
jak przy odbiorze ostatecznym robót.

Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.

Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności
kierownika budowy.

Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia
robót, jeżeli umowa taką formę przewiduje.

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu
do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową oraz szczegółową
specyfikację techniczną.

Odbiór  ostateczny  przeprowadza  komisja  powołana  przez  zamawiającego,  na
podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.

Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty:

– dokumentację projektową z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania
robót,

– szczegółowe  specyfikacje  techniczne  ze  zmianami  wprowadzonymi  w  trakcie
wykonywania robót,

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

– dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  zastosowania
użytych materiałów i wyrobów budowlanych,

– protokoły odbioru robót ulegających zakryciu,

– protokoły odbiorów częściowych,

– instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów,

– wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz.

 W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłożonymi
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dokumentami,  przeprowadzić  badania  zgodnie  z  wytycznymi  podanymi  w  pkt.  6.4.
niniejszej  ST,  porównać  je  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.5.  oraz  dokonać  oceny
wizualnej.

Roboty  hydroizolacyjne  podziemnej  części  i  przyziemia  budynku  powinny  być
odebrane, jeżeli wszystkie wyniki badań są pozytywne, a dostarczone przez wykonawcę
dokumenty są kompletne i prawidłowe pod względem merytorycznym.

Jeżeli  chociażby  jeden  wynik  badań  był  negatywny  hydroizolacja  nie  powinna  być
przyjęta. W takim wypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:

– jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności izolacji
z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5. i przedstawić ją ponownie do odbioru,

– jeżeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagrażają  bezpieczeństwu  użytkownika,  nie
powodują nieszczelności hydroizolacji oraz nie ograniczają  jej trwałości, zamawiający
może wyrazić  zgodę  na  dokonanie  odbioru  końcowego  z  jednoczesnym obniżeniem
wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń umownych,

– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany
jest  usunąć  wadliwie  wykonaną  izolację  przeciwwilgociową  lub  wodochronną,
wykonać ją ponownie i powtórnie zgłosić do odbioru.

W  przypadku  niekompletności  dokumentów  odbiór  może  być  dokonany  po  ich
uzupełnieniu.

Z  czynności  odbioru  sporządza  się  protokół  podpisany  przez  przedstawicieli
zamawiającego i wykonawcy. Protokół powinien zawierać:

– ustalenia podjęte w trakcie prac komisji,

– ocenę wyników badań,

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia,

– stwierdzenie  zgodności  lub  niezgodności  wykonania  robót  hydroizolacyjnych  z
zamówieniem.

Protokół  odbioru  końcowego  jest  podstawą  do  dokonania  rozliczenia  końcowego
pomiędzy zamawiającym a wykonawcą.

8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji jest ocena stanu izolacji przeciwwilgociowej
i wodochronnej w części podziemnej i przyziemiu budynku po użytkowaniu w tym okresie
oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,
związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny
wizualnej  izolacji,  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.  8.4.  „Odbiór  ostateczny
(końcowy)”.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy
wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach hydroizolacyjnych.

9. PODSTAWA  ROZLICZENIA  ROBÓT  PODSTAWOWYCH,  TYMCZASO WYCH  I
PRAC TOWARZYSZĄCYCH
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9.1. Ogólne  ustalenia  dotycz ące  podstawy  płatno ści  podano  w  ST  „Wymagania
ogólne” Kod CPV 45000000, pkt 9

9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści

Rozliczenie  robót  hydroizolacyjnych  może  być  dokonane  jednorazowo  po  wykonaniu
pełnego zakresu robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po
dokonaniu odbiorów częściowych robót.

Ostateczne  rozliczenie  umowy  pomiędzy  zamawiającym  a  wykonawcą  następuje  po
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego.

Podstawę  rozliczenia  oraz  płatności  wykonanego  i  odebranego  zakresu  robót
hydroizolacyjnych w podziemnej części i przyziemiu budynku stanowi wartość tych robót
obliczona na podstawie:

– określonych  w  dokumentach  umownych  (ofercie)  cen  jednostkowych  i  ilości  robót
zaakceptowanych  przez  zamawiającego  i  obmierzonych  zgodnie  z  pkt.  7.2.
szczegółowej specyfikacji technicznej,

– ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.

Ceny  jednostkowe  wykonania  robót  hydroizolacyjnych  lub  kwoty  ryczałtowe
obejmujące izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne w podziemnej części i przyziemiu
budynku uwzględniają:

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu,

– obsługę sprzętu nieposiadającego etatowej obsługi,

– ustawienie  i  przestawienie  drabin  oraz  lekkich  rusztowań  przestawnych
umożliwiających wykonanie robót na wysokości do 4,5 m, od poziomu ich ustawienia,

– zabezpieczenie elementów nie przeznaczonych do izolowania,

– przygotowanie materiałów izolacyjnych i materiałów pomocniczych,

– przygotowanie podłoży,

– demontaż przed robotami hydroizolacyjnymi i montaż po wykonaniu robót elementów,
które wymagają zdemontowania w celu wykonania prac izolacyjnych,

– wykonanie prac hydroizolacyjnych,

– usunięcie  wad  i  usterek  oraz  naprawienie  uszkodzeń  powstałych  w  czasie
wykonywania robót,

– uporządkowanie miejsca wykonywania robót,

– usunięcie  pozostałości,  resztek  i  odpadów  materiałów  w  sposób  podany  w
szczegółowej specyfikacji technicznej,

– likwidację stanowiska roboczego,

– utylizację  opakowań  i  resztek materiałów zgodnie  ze wskazaniami  ich  producentów i
wymaganiami szczegółowej specyfikacji technicznej.

W  kwotach  ryczałtowych  ujęte  są  również  koszty  ewentualnego  obniżenia  poziomu
zwierciadła  wody  gruntowej  oraz  koszty  montażu,  demontażu  i  pracy  rusztowań
niezbędnych  do  wykonania  robót  hydroizolacyjnych  na  wysokości  ponad  4,5  m  od
poziomu ich ustawienia.
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Przy  rozliczaniu  robót  hydroizolacyjnych  według  uzgodnionych  cen  jednostkowych
koszty obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej oraz koszty rusztowań  mogą  być
uwzględnione  w  tych  cenach  lub  stanowić  podstawę  oddzielnej  płatności.  Sposób
rozliczenia tych kosztów należy ustalić w postanowieniach pkt. 9 SST.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

PN-69/B-10260

Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-90/B-04615

Papy asfaltowe i smołowe – Metody badań.

PN-B-24000:1997

Dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24002:1997

Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24002:1997/Ap1:2001

Asfaltowa emulsja anionowa.

PN-B-24003:1997

Asfaltowa emulsja kationowa.

PN-B-24004:1997

Masa asfaltowo-aluminiowa.

PN-B-24004:1997/Az1:2004

Masa asfaltowo-aluminiowa (Zmiana Az1).

PN-B-24005:1997

Asfaltowa masa zalewowa.

PN-B-24006:1997

Masa asfaltowo-kauczukowa.

PN-B-24008:1997

Masa uszczelniająca.

PN-B-24620:1998

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-24620:1998/Az1:2004

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno (Zmiana Az1).

PN-B-24625:1998

Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypełniaczami stosowane na gorąco.

PN-89/B-27617

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.
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PN-B-27617/A1:1997

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej (Zmiana A1).

PN-91/B-27618

Papa  asfaltowa  zgrzewalna  na  osnowie  zdwojonej  przeszywanej  z  tkaniny  szklanej  i
welonu szklanego.

PN-92/B-27619

Papa asfaltowa na folii lub taśmie aluminiowej.

PN-B-27620:1998

Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych.

PN-B-27621:1998

Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej.

PN-EN 13252:2002

Geotekstylia  i  wyroby  pokrewne  –  właściwości  wymagane  w  odniesieniu  do  wyrobów
stosowanych w systemach drenażowych.

PN-EN 13252:2002/A1:2005 (U)

Geotekstylia  i  wyroby  pokrewne  –  właściwości  wymagane  w  odniesieniu  do  wyrobów
stosowanych w systemach drenażowych (Zmiana A1).

PN-EN 13969:2005 (U)

Elastyczne  wyroby  wodochronne  –  Wyroby  asfaltowe  do  izolacji  przeciwwilgociowej
łącznie  z  wyrobami  z  tworzyw  sztucznych  i  kauczuku  do  izolacji  przeciwwodnej
elementów podziemnych – Definicje i właściwości.

PN-EN 1015-2:2000

Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań.

PN-EN 1015-3:2000

Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą
stolika rozpływu).

PN-EN 1015-3:2000/A1:2005

Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą
stolika rozpływu) (Zmiana A1).

PN-EN 1015-4:2000

Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą
penetrometru).

PN-EN 1015-12:2002

Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Część  12:  Określenie  przyczepności  do  podłoża
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.

PN-EN 197-1:2002

Cement  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów
powszechnego użytku.

PN-EN 197-1:2002/A1:2005

Cement  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów
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powszechnego użytku (Zmiana A1).

PN-EN 197-2:2002

Cement – Część 2: Ocena zgodności.

PN-EN 459-1:2003

Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.

PN-EN 1008-1:2004

Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji
betonu.

PN-EN 934-6:2002

Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  –  Część  6:  Pobieranie  próbek,  kontrola
zgodności i ocena zgodności.

PN-EN 934-6:2002/A1:2006 (U)

Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  –  Część  6:  Pobieranie  próbek,  kontrola
zgodności i ocena zgodności.

PN-85/B-04500

Zaprawy budowlane – Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych.

PN-EN 1542-2000

Wyroby  i  systemy  do  ochrony  i  napraw  konstrukcji  betonowych  –  Metody  badań  –
Pomiar przyczepności przez odrywanie.

PN-92/B-01814

Antykorozyjne  zabezpieczenia  w  budownictwie  –  Konstrukcje  betonowe  i  żelbetowe  –
Metoda badania przyczepności powłok ochronnych.

10.2. Ustawy

– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,
poz. 881).

– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 
r. Nr 204, poz. 2087).

– Ustawa z dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo budowlane  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2003  r.  Nr
207, poz. 2016 z późn. zmianami).

– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z
2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami).

10.3. Rozporz ądzenia

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego
zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

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

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

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

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

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

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

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

10.4. Inne dokumenty i instrukcje

– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych (tom I, część
3) Arkady, Warszawa 1990 r.

– Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  ITB  część  C:
Zabezpieczenia i izolacje. Zeszyt 5: Izolacje przeciwwilgociowe i wodochronne części
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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ST - Specyfikacja Techniczna 

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci 

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej 
specyfikacji technicznej opracowanej przez O W E O B Promocja Sp. z o.o. 

2 
177



1. CZE_SC OGOLNA 

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajacego 

1.2. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s a wymagania dotyczace 
wykonania i odbioru robot przy wznoszeniu konstrukcji murowych w budownictwie mieszkalnym, 
uzytecznosci publicznej, rolniczym i przemystowym, eksploatowanych w warunkach nie 
narazonych na destrukcyjne oddziatywanie srodowiska korozyjnego. Specyfikacja techniczna 
(ST) nie dotyczy wykonywania konstrukcji murowych wodno-kanalizacyjnych, zbiornikow 
wodnych, piecow i kominow przemystowych, a takze innych konstrukcji murowych 
eksploatowanych w warunkach odbiegajacych znacznie od warunkow wyst^pujacych w 
budownictwie mieszkaniowym i ogolnym. 

1.3. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2., a obj^tych zamowieniem okreslonym w pkt. 
1.8. 

Odst^pstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec miejsce tylko w 
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze 
podstawowe wymagania b§da spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z 
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl^dnieniu 
przepisow bhp. 

1.4. Przedmiot i zakres robot obj^tych ST 

Specyfikacja dotyczy wykonania konstrukcji murowych eksploatowanych w warunkach nie 
narazonych na destrukcyjne dziatanie srodowiska korozyjnego i obejmuje wykonanie 
nast^pujacych czynnosci: 

- przygotowanie zapraw, 

- spajanie elementow murowych zaprawa. 

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow 
wykorzystywanych do robot murowych oraz wymagan dotyczacych wykonania i odbiorow 
konstrukcji murowych. 

1.5. Okreslenia podstawowe 

Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji s a zgodne z odpowiednimi normami oraz 
okresleniami podanymi w ST „Wymagania ogolne" Kod C P V 45000000-7, pkt 1.4, a takze 
zdefiniowanymi ponizej: 

Konstrukcja murowa - konstrukcja powstajaca na placu budowy w wyniku r^cznego spojenia 
elementow murowych zaprawa murarska. 

Element murowy - drobno- lub sredniowymiarowy wyrob budowlany przeznaczony do r^cznego 
wznoszenia konstrukcji murowych. 

Grupa elementow murowych - elementy murowe o podobnej procentowej zawartosci otworow 
oraz ich kierunku odniesionym do utozenia elementu w murze. 

Otwor - uksztattowana przestrzen pusta, ktora moze przechodzic lub nie przez caty element 
murowy. 

Zaprawa budowlana - mieszanina nieorganicznego spoiwa, kruszywa, wody i innych dodatkow 
technologicznych, jezeli s a wymagane. Zaprawy budowlane dziela si§ na: murarskie, tynkarskie i 
specjalne np. zaroodporne, montazowe lub zalewowe. 

Specyfikacja zostala sporzadzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej 
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Zaprawa murarska - zaprawa budowlana przeznaczona do spajania elementow murowych w 
jedna konstrukcyjna catosc i wyrownywania napr?zen wyst?pujacych w murach. 

Wyroby dodatkowe wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych - roznego 
rodzaju wyroby metalowe, zelbetowe lub z tworzyw sztucznych stosowane w konstrukcjach 
murowych jako elementy uzupetniajace tj. kotwy, taczniki, wsporniki, nadproza i wzmocnienia 
(zbrojenie) spoin. 

Inne wyroby i materialy wykorzystywane przy wznoszeniu konstrukcji murowych -
materiaty i wyroby do wykonywania zapraw murarskich oraz wszelkiego rodzaju dodatki np. 
przeciwmrozowe. 

Warunki srodowiskowe - w zaleznosci od stopnia narazenia konstrukcji na zawilgocenie 
rozroznia si? zgodnie z PN-B-03002 pi?c klas srodowiska: 

- klasa 1: srodowisko suche np. wn?trza budynkow mieszkalnych i biurowych, a takze nie 
podlegajace zawilgoceniu wewn?trzne warstwy scian szczelinowych, 

- klasa 2: srodowisko wilgotne wewnatrz pomieszczen np. w pralni lub srodowisko zewn?trzne, 
w ktorym element nie jest wystawiony na dziatanie mrozu, tacznie z elementami znajdujacymi 
si? w nieagresywnym gruncie lub wodzie, 

- klasa 3: srodowisko wilgotne z wyst?pujacym mrozem, 

- klasa 4: srodowisko wody morskiej - elementy pograzone catkowicie lub cz?sciowo w wodzie 
morskiej, elementy potozone w strefie bryzgow wodnych lub znajdujace si? w powietrzu 
nasyconym sola, 

- klasa 5: srodowisko agresywne chemicznie (gazowe, ptynne lub state). 

Mur w scianie piwnicznej zabezpieczony w sposob nalezyty przed przenikaniem wody uwazac 
mozna za znajdujacy si? w srodowisku klasy 2. 

Wartosc deklarowana - wartosc dotyczaca wyrobu, okreslona zgodnie z norma, ktora 
producent jest zobowiazany uzyskac przy zatozonej zmiennosci procesu produkcyjnego. 

Wytrzymalosc srednia elementow murowych na sciskanie - srednia arytmetyczna 
wytrzymatosc na sciskanie okreslonej liczny elementow murowych. 

Znormalizowana wytrzymalosc elementow murowych na sciskanie - wytrzymatosc 
elementow murowych na sciskanie sprowadzona do wytrzymatosci rownowaznego elementu 
murowego w stanie powietrzno-suchym, ktorego zarowno wysokosc jak i mniejszy wymiar w 
kierunku poziomym wynosza 100 mm. 

Zaprawa murarska wg projektu - zaprawa, ktorej sktad i metoda wytwarzania zostaty 
podporzadkowane osiagni?ciu wymaganych wtasciwosci (podejscia ze wzgl?du na wtasciwosci 
uzytkowe). 

Zaprawa murarska wg przepisu - zaprawa wykonana wg wczesniej okreslonej receptury, 
ktorej wtasciwosci wynikaja z ustalonych proporcji sktadnikow (podejscia ze wzgl?du na 
receptur?). 

Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy - mierzony w minutach czas, w ktorym 50% 
przylegajacej ptaszczyzny szescianu, umieszczonego na warstwie zaprawy rozprowadzonej na 
okreslonym podtozu stanowiacym element murowy i nast?pnie uniesionego, jest pokryta 
przylegajaca zaprawa. 

Spoina wsporna - pozioma warstwa zaprawy pomi?dzy dwiema ptaszczyznami elementow 
murowych. 

Nadproze - belka przejmujaca obciazenie z obszaru nad otworem w scianie murowanej. 

Nadproze pojedyncze - nadproze pracujace jako pojedyncza belka. 

Nadproze zlozone - nadproze sktadajace si? z dwoch lub wi?cej elementow konstrukcyjnych, z 
ktorych kazdy ma stref? sciskana i rozciagana. 

Nadproze zespolone - nadproze zawierajace cz?sc prefabrykowana oraz uzupetniajaca, 
wykonywana na miejscu wbudowania. 
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1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z 
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST „Wymagania ogolne" 
Kod C P V 45000000-7, pkt. 1.5. 

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW 

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w 
ST „Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

2.2. Rodzaje materialow 

Materiaty i wyroby wykorzystywane w robotach murarskich: 

- elementy murowe, 

- zaprawy murarskie, 

- wyroby dodatkowe, 

- inne wyroby i materiaty. 

Wszystkie materiaty i wyroby stosowane do wykonania konstrukcji murowych powinny 
odpowiadac wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 

2.2.1. Elementy murowe 

2.2.1.1. Rodzaje elementow murowych 

Rozroznia si? nast?pujace rodzaje elementow murowych roznicowane z uwagi na: 

• Surowiec uzyty do ich produkcji oraz ogolne zasady projektowania i wykonywania 
konstrukcji murowych: 

- ceramiczne o matej i duzej g?stosci, odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 771-1, 

- silikatowe, spetniajace wymagania normy PN-EN 771-2, 

- z betonow zwyktych i lekkich kruszywowych wedtug normy PN-EN 771-3, 

- z autoklawizowanego betonu komorkowego, odpowiadajace wymaganiom PN-EN 771-4, 

- z kamienia sztucznego wedtug normy PN-EN 771-5, 

- z kamienia naturalnego, spetniajace wymagania normy PN-EN 771-6. 

• Surowiec uzyty do ich produkcji oraz projektowanie i wykonywanie konstrukcji 
murowych wedtug indywidualnych zasad: 

- z betonow lekkich z wypetniaczami organicznymi, 

- z nieautoklawizowanego betonu komorkowego, 

- z gipsu naturalnego i syntetycznego oraz z gipsobetonu, 

- stosowane sporadycznie lub na skal? doswiadczalna elementy z gliny niewypalonej, z 
tworzyw sztucznych, 

produkowane wedtug norm krajowych lub aprobat technicznych. 

• Wielkosc elementow: 

- drobnowymiarowe o wadze kilku kilogramow (cegty petne i drazone, bloczki petne) 
uktadane przy murowaniu jedna r?ka, 

- sredniowymiarowe o wadze kilkunastu lub dwudziestu kilku kilogramow (pustaki i bloki 
petne) uktadane oburacz przy murowaniu. 

Elementy wielkowymiarowe, np. nadproza lub prefabrykowane bloki scienne, ktore s a 
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uktadane przez kilku murarzy lub przy uzyciu sprz?tu mechanicznego, nie s a zaliczane do 
grupy elementow murowych. 

• Wymagania stawiane tolerancjom wymiarowym: 
- elementy do murowania na zwykte spoiny, 

- elementy do murowania na cienkie spoiny. 

• Zawartosc otworow w elementach murowych: 
- elementy grupy 1, 

- elementy grupy 2, 

- elementy grupy 3. 

Elementy murowe przyporzadkowywane tym grupom powinny spetniac wymagania podane 
w tablicy 1 w normie PN-B-03002. 

• Przeprowadzana kontrole produkcji (kategoria produkcji): 
- elementy kategorii I, do ktorej zalicza si? wyroby, ktorych producent deklaruje, ze maja one 

okreslona wytrzymatosc na sciskanie, a wyniki kontroli jakosci przeprowadzanej w 
zaktadzie potwierdzaja, ze prawdopodobienstwo wystapienia sredniej wytrzymatosci na 
sciskanie mniejszej od zadeklarowanej jest nie wi?ksze niz 5%, 

- elementy kategorii II, do ktorej zalicza si? wyroby, ktorych producent deklaruje ich 
wytrzymatosc srednia, a pozostate wymagania kategorii I nie s a spetnione. 

• Ksztatt elementow murowych: 
- z gtadkimi powierzchniami bocznymi do murowania na petne pionowe spoiny poprzeczne, 

- z piorem i wpustem, przeznaczone do murowania sciany bez wypetniania zaprawa 
pionowych spoin poprzecznych, 

- z dwoma uchwytami bocznymi lub z jednym uchwytem centrycznym. 

• Role petniona w konstrukcji murowej: 
- podstawowe o ksztatcie prostopadtoscianu, spetniajace rol? gtownego elementu 

konstrukcyjnego, 

- uzupetniajace o roznorodnym ksztatcie, tj. narozniki, okapniki, daszki. 

2.2.1.2. Wtasciwosci elementow murowych deklarowane przez ich producentow i przewidywane 
w dokumentacji projektowej: 

• Wymiary i odchytki wymiarowe 
Wedtug norm producent powinien podawac nominalne wymiary dtugosci, szerokosci i 
wysokosci. Odchytki wymiarowe charakteryzuje si? dwoma parametrami: 

- wartoscia srednia (roznica mi?dzy wartoscia srednia pomiarow i wartoscia deklarowana), 
- rozpi?toscia wymiarow (roznica mi?dzy wynikiem najwi?kszym i najmniejszym). 

• Ksztatt i budowa 
Producent elementow murowych powinien podac ich cechy zewn?trzne w zakresie 
potrzebnym do jednoznacznej identyfikacji danego elementu i okreslenia jego przydatnosci do 
stosowania oraz ewentualnego wykorzystania przez projektanta przy wykonywaniu obliczen 
statystycznych, akustycznych, ogniowych itp. 

• Wady i uszkodzenia powierzchniowe 
W odniesieniu do elementow przeznaczonych do murowania na cienkie spoiny wymagane 
jest podanie przez producenta maksymalnych dopuszczalnych odchylen ptaskosci 
powierzchni ktadzenia (wspornych). 

• Gestosc 
G?stosc brutto i netto oznaczana w stanie suchym powinna byc deklarowana wtedy, kiedy 
takie dane s a potrzebne do oceny izolacyjnosci akustycznej, nosnosci, odpornosci ogniowej 
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lub izolacyjnosci cieplnej scian. 

• Wytrzymatosc na sciskanie 

Zgodnie z normami producenci powinni podawac srednia wytrzymatosc na sciskanie 
elementow murowych. Producent moze rowniez deklarowac wytrzymatosc znormalizowana. 
Konieczne jest rowniez podanie kategorii produkcji elementow murowych. 

• Trwatosc (mrozoodpornosc) 

Dobor grup elementow murowych w projekcie powinien uwzgl?dniac przewidywane warunki 
srodowiskowe i w konsekwencji stopien narazenia na zawilgocenie konstrukcji murowych. 

Konstrukcje murowe narazone na state zawilgocenie powinny byc odporne na: 

- cykliczne zamrazanie i rozmrazanie, 

- dziatanie siarczanow i chlorkow. 

Dobor elementow murowych w roznych warunkach srodowiskowych, zalecany w normie 
PN-B-03002, podano w tablicy 1. 

Tablica 1. Dobor elementow murowych wg grup z uwagi na trwalosc 
(grupy jak w pkt. 2.2.1.1. a klasy srodowiska jak w pkt. 1.5. niniejszej specyfikacji) 

Elementy murowe 
Klasa srodowiska 

Elementy murowe 
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 zwyktego i 

kruszywowego lekkiego 1,2 1,21) 1,21) 1,22) 1,22) 

Z autoklawizowanego 

betonu komorkowego 1 1 2 ) - 3 ) - 3 ) - 3 ) 

1 ) Przy nalezytym zabezpieczeniu przed zawilgoceniem. 
2 ) Elementy licowe - odpowiednio do deklaracji producenta dotyczacej przydatnosci 
elementu w okreslonych warunkach srodowiskowych lub elementy zwykte - przy nalezytym 
zabezpieczeniu przed zawilgoceniem. 
3 ) Nie stosuje s i? . 

Poniewaz pod poj?ciem trwatosci elementow murowych nalezy rozumiec przede wszystkim 
mrozoodpornosc, wi?c kategorie odpornosci elementow murowych na cykle zamrazania i 
rozmrazania powinny byc skorelowane z przewidywanym sposobem ich zastosowania. 
Rozroznia si? nast?pujace kategorie: 

- kategoria F0, warunki oboj?tne (sciany wewn?trzne, wewn?trzne warstwy scian 
szczelinowych), 

- kategoria F1, warunki umiarkowane (zewn?trzne elementy budynku narazone na 
zamrazanie i rozmrazanie, ale zabezpieczone przed bezposrednim nasaczaniem), 

- kategoria F2, warunki surowe (nieotynkowane przyziemie, nieotynkowane parapety, 
nieotynkowane kominy, zasklepienia, zwienczenia, wolno stojace sciany graniczne). 

• Wtasciwosci cieplne 

W przypadku elementow przeznaczonych do stosowania w konstrukcjach podlegajacych 
wymaganiom izolacyjnosci cieplnej, producent powinien podac informacje o wtasciwosciach 
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cieplnych. Informacje te moga byc oparte na wartosciach tabelarycznych, obliczeniach lub 
badaniach, zgodnie z PN-EN 1745. 

• Absorpcja wody - zewnetrzne nietynkowane elementy budynku 

W przypadku elementow stosowanych do budowy zewn?trznych scian licowych sprawdzana 
jest ich absorpcja (nasiakliwosc) 24-godzinna. 

• Absorpcja wody - warstwy odporne na wilgoc 

W przypadku elementow murowych stosowanych w konstrukcjach szczegolnie narazonych na 
silne zawilgocenie, okresla si? absorpcj? (nasiakliwosc) za pomoca gotowania w wodzie. 

• Absorpcja wody - poczatkowa wielkosc absorpcji wody 

Jezeli jest to niezb?dne, ze wzgl?du na sposob stosowania elementow, nalezy sprawdzac 
poczatkowa wielkosc absorpcji wody w czasie 60 sekund. 

• Reakcja na ogieh 

Jezeli przewidywane zastosowanie wyrobu tego wymaga, producent powinien deklarowac 
klas? reakcji na ogien elementu murowego. Jezeli element zawiera mniej niz 1% masy 
(obj?tosci) materiatow organicznych, deklarowac mozna klas? A1 bez koniecznosci 
przeprowadzania badan ogniowych. 

• Zawartosc aktywnych soli rozpuszczalnych 

W przypadku elementow ceramicznych, zaleznie od przewidywanego zakresu zastosowania, 
bada si? zawartosc aktywnych soli rozpuszczalnych. 

• Rozszerzalnosc pod wptywem wilgoci 

Jezeli normy tego wymagaja, to mozna przeprowadzic badania zmian liniowych pod wptywem 
wilgoci elementow murowych. 

• Przepuszczalnosc pary wodnej 

W przypadku elementow licowych, nalezy podac tabelaryczna wartosc wspotczynnika dyfuzji 
pary wodnej. Tabelaryczny (normowy) wspotczynnik dyfuzji okresla si? na podstawie g?stosci 
materiatu. 

• Wytrzymatosc spoiny (charakterystyczna poczatkowa wytrzymatosc spoiny) 

W przypadku elementow murowych i zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w 
elementach konstrukcyjnych, powinna byc deklarowana charakterystyczna poczatkowa 
wytrzymatosc spoiny na scinanie. Deklaracja moze byc oparta na wartosciach 
stabelaryzowanych podanych w normach przedmiotowych lub na wartosciach wynikajacych z 
badan. 

• Substancje niebezpieczne 

Konieczne jest przeprowadzanie badan promieniotworczosci naturalnej elementow murowych. 
Badania te nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcja ITB nr 234/95. 

2.2.2.Zaprawy murarskie 

2.2.2.1. Rodzaje zapraw murarskich 

Rozroznia si? nast?pujace zaprawy murarskie roznicowane z uwagi na: 

• Wtasciwosci i/lub zastosowanie: 
- ogolnego przeznaczenia (G), 
- lekka (L), 
- do cienkich spoin (T). 
• Koncepcje projektowania zaprawy: 

- zaprawa wg projektu, 

- zaprawa wg przepisu. 

• Sposob produkcji: 
- zaprawa wytwarzana w catosci lub cz?sciowo w zaktadzie, spetniajaca wymagania normy 
PN-EN 998-2, 
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- zaprawa wytwarzana na miejscu budowy, odpowiadajaca wymaganiom normy PN-B-10104. 
• Sktad materiatowy zapraw ogolnego przeznaczenia, wytwarzanych na miejscu budowy 

(symbol rodzaju): 

- zaprawa cementowa („c"), 

- zaprawa cementowo-wapienna („cw"), 

- zaprawa wapienna („w"), 

oraz zaprawy mieszane np. cementowo-gliniana („cgl"). 

• Proporcje sktadnikow (mierzona objetosciowo) w zaprawach ogolnego przeznaczenia, 
wytwarzanych na miejscu budowy: 

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). 

• Wytrzymatosci na sciskanie zapraw ogolnego przeznaczenia, wytwarzanych na placu 
budowy: 

- klasa M 0,25 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 0,25 N/mm 2, 

- klasa M 0,5 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 0,5 N/mm 2, 

- klasa M 1,0 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 1,0 N/mm 2, 

- klasa M 2,5 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 2,5 N/mm 2, 

- klasa M 5,0 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 5,0 N/mm 2, 

- klasa M 10,0 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 10,0 N/mm 2, 

- klasa M 15,0 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 15,0 N/mm 2, 

- klasa M 20,0 przy wytrzymatosci na sciskanie nie mniejszej niz 20,0 N/mm 2, 

- klasa M d przy wytrzymatosci na sciskanie wi?kszy od 25,0 N/mm 2. 

Dla zapraw murarskich produkowanych fabrycznie wytrzymatosc na sciskanie powinna byc 
deklarowana przez producenta. Producent moze deklarowac klas? wytrzymatosci na 
sciskanie oznaczona litera „M" i nast?pujaca po niej liczba klasy, co oznacza, ze wytrzymatosc 
na sciskanie w N/mm 2 jest nie mniejsza od tej liczby. 

Zalecane zgodnie z norma PN-B-10104 odmiany i klasy zapraw wytwarzanych na placu 
budowy w zaleznosci od ich przeznaczenia podano w tablicy 2. 

Tablica 2. Zalecane rodzaje, odmiany i klasy zapraw w zaleznosci od przeznaczenia 

Przeznaczenie Symbol Symbol 
rodzaju odmiany Klasa 
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Sciany fundamentowe 
i sciany zewn?trzne 
ponizej poziomu 
terenu 

konstrukcyjne 
C A, B, C od M 10 do M 15; M 

d Sciany fundamentowe 
i sciany zewn?trzne 
ponizej poziomu 
terenu 

konstrukcyjne 
C W D, E M 10; M 15 

Sciany fundamentowe 
i sciany zewn?trzne 
ponizej poziomu 
terenu 

niekonstrukcyjne 
C B, C M 10; M 15 

Sciany fundamentowe 
i sciany zewn?trzne 
ponizej poziomu 
terenu 

niekonstrukcyjne 
C W D, E M 10; M 15 

Sciany zewn?trzne 
powyzej poziomu 
terenu 

konstrukcyjne 
C A, B, C od M 10 do M 20 

Sciany zewn?trzne 
powyzej poziomu 
terenu 

konstrukcyjne 
C W D, E, F od M 5 do M 15 Sciany zewn?trzne 

powyzej poziomu 
terenu 

niekonstrukcyjne 
C B, C M 10; M 15 

Sciany zewn?trzne 
powyzej poziomu 
terenu 

niekonstrukcyjne 
C W E, F M 5; M 10 

Sciany wewn?trzne 

konstrukcyjne 

C B, C M 10; M 15 

Sciany wewn?trzne 

konstrukcyjne C W D, E, F, 
G 

od M 2,5 do M 15 

Sciany wewn?trzne 

konstrukcyjne 

W H M 1 
Sciany wewn?trzne 

niekonstrukcyjne 

C C M 10 
Sciany wewn?trzne 

niekonstrukcyjne C W D, E, F, 
G 

od M 2,5 do M 5 

Sciany wewn?trzne 

niekonstrukcyjne 

W H, I, J od M 0,25 do M 1 

Dobor zapraw z uwagi na warunki srodowiskowe eksploatacji konstrukcji murowej z 
uwzgl?dnieniem stopnia narazenia na zawilgocenie przedstawiono zgodnie z norma PN-B-03002 
w tablicy 3. 

Tablica 3. Dobor zapraw z uwagi na trwalosc 

Klasa 
zaprawy 

Klasa srodowiska Klasa 
zaprawy 1 2 3 4 5 

1,0 + - - - -

3,0 + + - - -

> 5,0 + + + + 1 ) + 1 ) 

1 ) Odpowiednio do deklaracji producenta 

Do murow zbrojonych powinny byc wykorzystywane zaprawy cementowe o wytrzymatosci nie 
nizszej niz 5 N/mm 2, a w przypadku murow zbrojonych w srodowisku wilgotnym - o 
wytrzymatosci nie nizszej niz 8 N/mm 2. Do murow zbrojonych nalezy stosowac zaprawy nie 
powodujace korozji zbrojenia. 

2.2.2.2. Wtasciwosci zapraw murarskich 

Z uwagi na charakterystyczny dla zapraw proces wiazania, czyli stopniowego przechodzenia ze 
stanu ptynnego lub plastycznego w stan staty, wtasciwosci zapraw musza byc okreslane zarowno 
dla suchych mieszanek jak i dla zapraw swiezych oraz stwardziatych. Wtasciwosci mieszanek 
suchych okreslane s a w odniesieniu do zapraw wytwarzanych w zaktadzie (kontrola biezaca 
procesu produkcji). Wtasciwosci zaprawy swiezej istotne s a dla murarza i przebiegu robot 
murarskich, natomiast zaprawy stwardziatej decyduja o jakosci konstrukcji murowej. 

Wtasciwosci zapraw murarskich deklarowane przez ich producentow i przewidywane w  
dokumentacji projektowej 

A. Wtasciwosci suchych mieszanek: 

• Proporcje sktadnikow suchej mieszanki 

W przypadku zapraw fabrycznie wytwarzanych z reguty producent nie podaje skladu. W takim 
przypadku konieczne jest opisanie na opakowaniu przeznaczenia i sposobu stosowania 
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zaprawy. 
• Uziarnienie wypetniaczy 

Podawanie maksymalnego rozmiaru kruszywa wymagane jest jedynie w przypadku zapraw 
przeznaczonych do cienkich spoin (do 2 mm). 

• Gestosc nasypowa mieszanki suchej 

Podawanie g?stosci nasypowej jest konieczne w przypadku projektowania zapraw wedtug 
przepisu, tzn. w momencie okreslania proporcji sktadnikow (obj?tosciowo lub masowo). 

• Okres gwarancji mieszanki suchej 

Normy nie okreslaja minimalnego okresu przydatnosci mieszanki suchej zaprawy do 
stosowania, wi?c wi?kszosc producentow przyjmuje minimalny okres gwarancji trzy miesiace. 

• Proporcje mieszania mieszanki z woda 

W przypadku zapraw gotowych proporcje mieszania mieszanki suchej z woda okresla 
producent. W przypadku zapraw wytwarzanych na placu budowy proporcje okresla si? na 
podstawie badan konsystencji swiezego zarobu. 

B. Wtasciwosci swiezej zaprawy: 

• Konsystencja i plastycznosc (rozptyw) 

Konsystencj? swiezej zaprawy okresla si? za pomoca stolika rozptywu 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, polegajacej na okresleniu gt?bokosci zanurzania stozka pomiarowego w zaprawie, 
zgodnie z PN-85/B-04500. 

Konsystencja (w cm) swiezej zaprawy, w zaleznosci od rodzaju elementow murowych, 
okreslana wg PN-85/B-04500, powinna wynosic: 

1) elementy ceramiczne o nasiakliwosci do 6% - 5-7 cm, 

2) elementy ceramiczne o nasiakliwosci powyzej 6% do 22% - 6-8 cm, 

3) elementy ceramiczne o nasiakliwosci 22% - 8-10 cm, 

4) elementy silikatowe - 6-8 cm, 

5) elementy z betonu kruszywowego zwyktego - 5-7 cm, 

6) elementy z betonu kruszywowego lekkiego - 7-8 cm, 

7) elementy z autoklawizowanego betonu komorkowego - 8-9 cm, 

8) elementy z kamienia naturalnego i sztucznego - 6-10 cm. 

• Gestosc objetosciowa zaprawy swiezej 

Badania g?stosci zaprawy swiezej nie jest obowiazkowe. Badania takie moga byc przydatne 
do alternatywnego okreslania zawartosci powietrza w zaprawie swiezej. Wedtug 
dotychczasowych norm polskich oznaczanie polega na okresleniu czasu, po ktorym zaprawa 
zg?stnieje na tyle, ze jej konsystencja zmniejszy si? o 3 cm, a plastycznosc o 4 cm. 

• Czas zachowania wtasciwosci roboczych 

Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw produkowanych fabrycznie powinien byc 
deklarowany przez producenta. Wyniki badan przeprowadzanych wedtug PN-EN 1015-9 
powinny wykazywac czas nie krotszy niz jego wartosc deklarowana. 

Czas zachowania wtasciwosci roboczych zapraw wykonywanych na miejscu budowy, 
okreslany wedtug PN-EN 1015-9, nie powinien byc krotszy niz: 

1) dla zapraw cementowych - 2 h, 

2) dla zapraw cementowo-wapiennych - 5 h, 

3) dla zapraw wapiennych - 8 h. 

• Czas korekty swiezo zarobionej zaprawy 
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Czas korekty powinien byc deklarowany w przypadku zapraw do murowania na cienkie 
spoiny. Ogolnie przyjmuje si?, ze nie powinien byc krotszy niz 7 minut. 

• Zawartosc powietrza 

Badanie zawartosci powietrza jest wymagane w odniesieniu do zapraw produkowanych 
fabrycznie, jedynie w przypadku zapraw tynkarskich. Jezeli jednak jest to konieczne ze 
wzgl?du na zastosowanie zaprawy murarskiej wg przepisu, wprowadzanej do obrotu, to 
zakres zawartosci powietrza deklaruje producent. Badania przeprowadza si? zgodnie z 
PN-EN 1015-7. 

Co do zapraw z kruszywami porowatymi dopuszczana jest rowniez mozliwosc okreslania 
zawartosci powietrza na podstawie badania g?stosci obj?tosciowej swiezej zaprawy, zgodnie 
z PN-EN 1015-6. 

Zawartosc powietrza dla zapraw bez dodatkow napowietrzajacych, wykonywanych na 
miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 1015-7, nie powinna byc wi?ksza niz: 

1) 10% dla klas zapraw M 0,25 do M 5, 

2) 13% dla klas zapraw M 10 do M d. 

• Zawartosc chlorkow 

Norma PN-EN 998-2 zaleca, aby zawartosc chlorkow nie przekraczata 0,1% suchej masy 
zaprawy. W przypadku zapraw stosowanych w konstrukcjach zbrojonych konieczne jest 
sprawdzenie zawartosci chlorkow, zgodnie z PN-EN 1015-17. 

C. Wtasciwosci stwardniatej zaprawy 

• Gestosc objetosciowa zaprawy stwardniatej 

Oznaczanie g?stosci zaprawy w stanie suchym jest istotne przede wszystkim z uwagi na 
koniecznosc okreslenia, czy dana zaprawa nalezy do grupy zapraw zwyktych czy do grupy 
zapraw lekkich. G?stosc zapraw murarskich lekkich nie powinna byc wi?ksza niz 1300 kg/m 3. 
G?stosc zapraw zwyktych wytwarzanych na miejscu budowy, okreslana wedtug PN-EN 
1015-10, zgodnie z norma PN-B-10104 nie powinna przekraczac: 

1) zaprawy cementowej - 2000 kg/m 3, 

2) zaprawy cementowo-wapiennej - 1850 kg/m 3, 

3) zaprawy wapiennej - 1700 kg/m 3. 

• Wytrzymatosc na sciskanie i zginanie 

Producent zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie powinien deklarowac ich 
wytrzymatosc na sciskanie lub odpowiednia klas? wytrzymatosci. Norma PN-EN 998-2 
definiuje klasy: M 1, M 2,5, M 5, M 10, M 20 i M d (dla wytrzymatosci > 25 N/mm2). 

Wytrzymatosc na sciskanie zaprawy produkowanej fabrycznie, badana zgodnie z norma 
PN-EN 1015-11, nie powinna byc mniejsza od deklarowanej wytrzymatosci na sciskanie lub 
deklarowanej klasy wytrzymatosci na sciskanie. 

Normy nie wymagaja deklarowania wytrzymatosci na zginanie zapraw produkowanych 
fabrycznie. 

Wytrzymatosc na sciskanie zaprawy wytwarzanej na miejscu budowy, badanej zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN 1015-11, nie powinna byc mniejsza niz podana w tablicy 4. 

Tablica 4. Wytrzymatosc na sciskanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy 
zaprawy 

Rodzaj 
zaprawy 

Symbol 
odmiany 

Klasa zaprawy i wytrzymatosc na sciskanie 
N/mm 2 Rodzaj 

zaprawy 
Symbol 
odmiany 

M 0,25 M 0,5 M 1 M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20 
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Cementowa 

A 20 

Cementowa B 15 Cementowa 

C 10 

Cementowo-
wapienna 

D 15 

Cementowo-
wapienna 

E 10 Cementowo-
wapienna F 5 
Cementowo-
wapienna 

G 0,25 

Wapienna 

H 1 

Wapienna I 0,5 Wapienna 

J 0,25 

Wytrzymatosc na zginanie zapraw murarskich wytwarzanych na miejscu budowy, badana 
wedtug PN-EN 1015-11, w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy, nie powinna byc 
mniejsza niz podana w tablicy 5. 

Tablica 5. Wytrzymatosc na zginanie w zaleznosci od rodzaju, odmiany i klasy zaprawy 

Rodzaj 
zaprawy 

Symbol 
odmiany 

Wytrzymatosc na zginanie w zaleznosci od klasy 
zaprawy 
N/mm 2 

Rodzaj 
zaprawy 

Symbol 
odmiany 

M 0,25 M 0,5 M 1 M 2,5 M 5 M 10 M 15 M 20 

Cementowa 

A 5,0 

Cementowa B 4,5 Cementowa 

C 3,4 

Cementowo-
wapienna 

D 3,5 

Cementowo-
wapienna 

E 2,5 Cementowo-
wapienna F 1,6 
Cementowo-
wapienna 

G 0,8 

Wapienna 

H 0,45 

Wapienna I 0,4 Wapienna 

J 0,25 

• Absorpcja wody (nasiqkliwosc) 

Absorpcja wody (nasiakliwosc) w zaleznosci od rodzaju zaprawy wytwarzanej na miejscu 
budowy, badana wedtug PN-85/B-04500, powinna wynosic nie wi?cej niz: 

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 narazonych na bezposrednie oddziatywanie warunkow 
atmosferycznych producent deklaruje i bada absorpcj? spowodowana kapilarnym 
podciaganiem wody. Wyniki badan przeprowadzonych zgodnie z PN-EN 1015-18 powinny 
wykazac, ze absorpcja wody nie jest wi?ksza od deklarowanej. 

• Mrozoodpornosc (trwatosc) 
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Trwatosc zaprawy okresla si? jako odpornosc na zamrazanie - odmrazanie. 

Zaprawy przeznaczone do stosowania w zewn?trznych elementach budynku powinny byc 
odporne na zamrazanie - odmrazanie. Odpornosc na zamrazanie - odmrazanie 
(mrozoodpornosc) zaprawy sprawdza si? wedtug metody podanej w PN-85/B-04500. 

Zapraw? okresla si? jako odporna na zamrazanie - odmrazanie, jezeli po przeprowadzeniu 
wymaganych cykli zamrazania - odmrazania spadek wytrzymatosci na sciskanie, badanej 
wedtug PN-EN 1015-11, jest nie wi?kszy niz: 

1) 10% w przypadku zapraw cementowych, 

2) 20% w przypadku zapraw cementowo-wapiennych. 

W przypadku zapraw wapiennych badania si? nie przeprowadza, przyjmuje si?, ze nie s a 
odporne na zamrazanie - odmrazanie. 

• Promieniotworczosc (substancje niebezpieczne) 

Konieczne jest przeprowadzenie badan promieniotworczosci naturalnej materiatow 
budowlanych, w tym zapraw budowlanych. Badania te nalezy wykonywac zgodnie z Instrukcja 
ITB nr 234/95. 

• Wytrzymatosc spoiny 

Wytrzymatosc spoiny, zapraw murarskich przeznaczonych do stosowania w elementach 
konstrukcyjnych budynku, okresla si? jako poczatkowa wytrzymatosc charakterystyczna na 
scinanie spoiny. 

Poczatkowa wytrzymatosc charakterystyczna na scinanie spoiny zapraw klasy M 1 do M d 
wytwarzanych na miejscu budowy moze byc okreslana na podstawie: 

1) badan potaczenia spoiny z elementem murowym wedtug PN-EN 1052-3, 

2) wartosci tabelarycznych zawartych w zataczniku C do normy PN-EN 998-2 wynoszacych: 

- 0,15 N/mm 2 dla zapraw ogolnego stosowania i lekkich, 

- 0,3 N/mm 2 dla zapraw do cienkich spoin. 

W odniesieniu do zapraw wykonywanych fabrycznie producent powinien deklarowac 
charakterystyczna poczatkowa wytrzymatosc spoiny. 

Deklaracja moze byc wydana na podstawie badan przeprowadzonych zgodnie z procedura 
zapisana w PN-EN 1052-3 lub wedtug wczesniej podanych wartosci normowych zawartych w 
zataczniku C do normy PN-EN 998-2. 

• Reakcja na ogieh 

Producent powinien podac klas? reakcji na ogien zaprawy. Klasyfikacj? reakcji na ogien 
zapraw przeprowadza si? wedtug PN-EN 13501-1 nast?pujaco: 

1) zaprawy zawierajace frakcj? jednolicie rozmieszczonych materiatow organicznych, liczona 
masowo lub obj?tosciowo < 1,0% (przyjmuje si? t? wartosc, ktora ma wi?ksze znaczenie), 
zalicza si? do klasy A1 reakcji na ogien bez koniecznosci przeprowadzania badania, 

2) zaprawy zawierajace frakcj? jednolicie rozmieszczonych materiatow organicznych, liczona 
masowo lub obj?tosciowo > 1,0% (przyjmuje si? t? wartosc, ktora ma wi?ksze znaczenie), 
zalicza si? (deklaruje) do odpowiedniej klasy reakcji na ogien na podstawie 
przeprowadzonych badan. 

• Przepuszczalnosc pary wodnej 

Wspotczynnik przepuszczalnosci (dyfuzji) pary wodnej zapraw murarskich przeznaczonych do 
stosowania w elementach zewn?trznych budynku, wytwarzanych na miejscu budowy, 
przyjmuje si? wedtug wartosci tabelarycznych z PN-EN 1745, uzaleznionych od g?stosci 
zaprawy, podanych w tablicy 6. 

Tablica 6. Wspotczynniki dyfuzji pary stwardniatej zaprawy 
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Gestosc zaprawy 

kg/m 3 

Wspotczynnik dyfuzji pary wodnej 
Gestosc zaprawy 

kg/m 3 

do wn^trza materiatu z materiatu na 
zewna_trz 

1500 5 20 

1600 15 35 

1800 15 35 

2000 15 35 

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje, w 
zaleznosci od g^stosci zaprawy, wspotczynnik przepuszczalnosci pary na podstawie wartosci 
tabelarycznych podanych w tablicy A.12, zawartej w normie PN-EN 1745. 

• Wspotczynnik przewodzenia ciepta 

Przy produkcji zapraw murarskich na placu budowy wspotczynnik przewodzenia ciepta 
przyjmuje si§ wedtug wartosci tabelarycznych, uzaleznionych od g^stosci zapraw, podanych w 
tablicy nr 3, zawartej w PN-B-10104. 

W odniesieniu do zapraw murarskich wytwarzanych fabrycznie producent deklaruje 
wspotczynnik przewodzenia ciepta. Deklaracja moze byc wydana, w szczegolnosci dla zapraw 
lekkich, na podstawie badah przeprowadzanych zgodnie z procedura zapisana w pkt. 4.2 
normy PN-EN 1745 lub na podstawie wartosci tabelarycznych uzaleznionych od g^stosci 
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 spetniac 
wymagania norm PN-EN 845. Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-1 powinny 
odpowiadac: 

- kotwy, 

- listwy kotwiace, 

- wieszaki i wsporniki, 

stosowane do wzajemnego taczenia ze soba murow oraz taczenia muru z innymi cz^sciami 
konstrukcji lub budowli, takimi jak: sciany, stropy, belki i stupy. 

Wymagania podane w normie PN-EN 845-2 powinny spetniac jednolite, pojedyncze oraz 
zespolone i ztozone nadproza prefabrykowane o rozpi^tosci do 4,5 m: 

- stalowe, 
- betonowe, 

- murowane. 
Wymaganiom okreslonym w normie PN-EN 845-3 powinno odpowiadac zbrojenie do spoin 
wspornych murow, obejmujace siatki stalowe: 

- spajane, 

- wi azane, 
- ciagnione. 

Stal zbrojeniowa w^glowa stosowana w konstrukcjach murowych powinna spetniac wymagania 
podane w PN-B-03264 a austenityczna stal nierdzewna w PN-89/H-84023-06. 

2.2.3. Inne wyroby i materiaty 

Do wznoszenia konstrukcji murowych mozna stosowac inne wyroby i materiaty: 

- cement spetniajacy wymagania norm PN-EN 197-1 i PN-EN 413-1, 

- wapno budowlane odpowiadajace wymaganiom normy PN-EN 459-1, 

- piasek i inne kruszywa mineralne, ktorych wtasciwosci odpowiadaja wymaganiom normy 
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PN-EN 13139, 

- kruszywa lekkie do betonow i zapraw spetniajace wymagania okreslone w PN-EN 13055, 

- wod? do betonow i zapraw zgodna z wymaganiami normy PN-EN 1008. 

Stosowane spoiwa polimerowe i inne domieszki do zapraw powinny spetniac wymagania 
odpowiednich norm polskich lub aprobat technicznych. 

2.3. Warunki przyj?cia na budow? materiatow i wyrobow do robot murowych 

Wyroby i materiaty do robot murowych moga byc przyj?te na budowy, jesli spetniaja nast?pujace 
warunki: 

- sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i 
specyfikacji technicznej (szczegotowej), 

- kazda jednostka tadunkowa lub partia elementow murowych luzem jest zaopatrzona w 
etykiet? identyfikacyjna, 

- wyroby i materiaty konfekcjonowane s a wtasciwie opakowane, firmowo zamkni?te (bez oznak 
naruszenia zamkni?cia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa 
oraz symbol handlowy wyrobu), 

- spetniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania wyrobow oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobow lub 
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobow, 

- spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakohczenia 
robot murowych powinien si? kohczyc przed zakohczeniem terminow przydatnosci do 
stosowania odpowiednich wyrobow). 

Przyj?cie wyrobow i materiatow na budow? powinno byc potwierdzone wpisem do dziennika 
budowy lub protokotem przyj?cia materiatow. 

2.4. Warunki przechowywania materiatow i wyrobow do robot murowych 

Materiaty i wyroby do robot murowych powinny byc przechowywane i magazynowane zgodnie z 
instrukcja producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz 
aprobat technicznych. 

Place sktadowe do przechowywania elementow murowych powinny byc wygrodzone, 
wyrownane i utwardzone z odpowiednimi spadkami na odprowadzenie wod opadowych oraz 
oczyszczone z zanieczyszczeh. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiatow i wyrobow niemrozoodpornych 
lub opakowanych powinno byc kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarzni?ciem i przed dziataniem promieni stonecznych. 

Wyroby w miejscu magazynowania nalezy przechowywac w partiach wedtug rodzajow, typow, 
odmian, klas i gatunkow, zgodnie z wymaganiami norm wyrobow, w sposob uporzadkowany, 
zapewniajacy tatwosc dost?pu i przeliczenia. Elementy murowe nalezy przechowywac: 

a) w jednostkach tadunkowych, 

b) luzem w stosach (stupach) lub pryzmach. 

Sposob uktadania jednostek tadunkowych, stosow lub pryzm powinien byc zgodny z 
wymaganiami normy PN-B 12030. 

Wyroby konfekcjonowane powinny byc przechowywane w oryginalnych, zamkni?tych 
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35'€. Wyroby pakowane w worki 
powinny byc uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej podtodze, w ilosci warstw nie 
wi?kszej niz 10, o ile dokument odniesienia lub instrukcja producenta nie stanowia inaczej. 

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przechowywac w zasobnikach (zbiornikach) do 
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cementu. 

Kruszywa i piasek do zapraw mozna przechowywac na sktadowiskach otwartych, w 
warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi 
asortymentami lub frakcjami kruszywa oraz nadmiernym zawilgoceniem (np. w specjalnie 
przygotowanych zasiekach). 

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wod? nalezy 
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac 
wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej 
przetrzymywano materiaty mogace zmienic sktad chemiczny wody. 

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, MASZYN I NARZEDZI 

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz?tu podano w ST „Wymagania ogolne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 3 

3.2. Sprz?t i narz?dzia do wykonywania robot murarskich 

Do wykonywania robot murarskich nalezy stosowac: 

A. Do wyznaczania i sprawdzania kierunku, wymiarow oraz ptaszczyzn: 

- pion murarski, 

- tat? murarska, 

- tat? wazona, 

- waz wodny, 

- poziomnic? uniwersalna, 

- tat? kierunkowa, 

- warstwomierz do wytyczenia poziomow poszczegolnych warstw i do zaczepiania sznura oraz 
do wyznaczania kierunku, 

- sznur murarski, 

- katownik murarski, 

- wykroj. 

B. Do przechowywania materiatow budowlanych na stanowisku roboczym: 

- kastr? na zapraw?, 

- szafel do zaprawy, 

- szkopek do wody, 

- palety na elementy murowe, 

- wiadra. 

C. Do obrobki elementow murowych: 

- mtotek murarski, 

- kirk?, 

- oskard murarski, 

- przecinak murarski, 

- puck? murarska, 

- drag murarski, 

- specjalistyczne narz?dzia do obrobki kamieni naturalnych. 

D. Do murowania: 

- kielni? murarska, 
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- czerpak, 

- topat? do zaprawy, 

- rusztowania. 

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST „Wymagania ogolne" Kod 
CPV 45000000-7, pkt 4 

4.2. Transport i sktadowanie materiatow 

Wyroby i materiaty do robot murowych moga byc przewozone jednostkami samochodowymi, 
kolejowymi, wodnymi i innymi. 

Zatadunek i wytadunek elementow murowych pakowanych w jednostki tadunkowe nalezy 
prowadzic urzadzeniami mechanicznymi wyposazonymi w osprz?t widtowy, kleszczowy lub 
chwytakowy. 

Zatadunek i wytadunek elementow murowych przechowywanych luzem, wykonywany r?cznie 
zaleca si? prowadzic przy maksymalnym wykorzystaniu sprz?tu pomocniczego np. kleszcze, 
chwytaki, wciagniki, wozki. 

Warunki transportu elementow murowych pakowanych w jednostki tadunkowe lub 
przechowywanych luzem powinny byc zgodne z wymaganiami norm przedmiotowych 
dotyczacych tych wyrobow oraz PN-B-12030. 

Transport materiatow do robot murowych w opakowaniach tez nie wymaga specjalnych 
urzadzeh i srodkow transportu. W czasie transportu nalezy zabezpieczyc przewozone materiaty 
w sposob wykluczajacy ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowah. W przypadku duzych ilosci 
materiatow zalecane jest przewozenie ich na paletach i uzycie do zatadunku oraz roztadunku 
urzadzeh mechanicznych. 

Do transportu wyrobow i materiatow w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca si? uzywac samochodow zamkni?tych. Do przewozu wyrobow i materiatow 
w innych opakowaniach mozna wykorzystywac samochody pokryte plandekami lub zamkni?te. 

Cement i wapno suchogaszone luzem nalezy przewozic cementowozami. Wapno gaszone w 
postaci ciasta wapiennego mozna przewozic w skrzyniach lub pojemnikach stalowych. 

Kruszywa mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i 
nadmiernym zawilgoceniem. 

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT 

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST „Wymagania ogolne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 5 

5.2. Warunki przystapienia do robot murowych 

Przed przystapieniem do murowania scian nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe 
sprawdzajac zgodnosc ich wykonania z dokumentacja projektowa i odpowiednimi szczegotowymi 
specyfikacjami technicznymi. 

Przed przystapieniem do wznoszenia murow nadziemia nalezy sprawdzic, zgodnie z pkt. 6.4. 
niniejszej specyfikacji, wymiary oraz katy skrzyzowah scian fundamentowych. 

5.3. Ogolne zasady wykonywania robot murowych 

Roboty murowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa, niniejsza specyfikacja 
techniczna i zasadami sztuki murarskiej. 
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O ile w dokumentacji projektowej i/lub specyfikacji technicznej oraz dokumentach odniesienia 
wyrobow murowych nie podano inaczej, to: 

• mury nalezy wykonywac warstwami z zachowaniem prawidtowego wiazania elementow 
murowych i grubosci spoin tak, aby sciana stanowita jeden element konstrukcyjny, 

• elementy murowe powinny byc uktadane na ptask, a nie na rab lub na stojaco, 

• spoiny poprzeczne i podtuzne w sasiednich warstwach muru powinny byc usytuowane 
mijankowo, 

• mury nalezy wnosic mozliwie rownomiernie na catej ich dtugosci, 

• elementy murowe powinny byc czyste i wolne od kurzu, 

• przed wbudowaniem elementy murowe powinny byc moczone, jezeli takie wymaganie zawarto 
w dokumentach odniesienia lub instrukcji producenta wyrobu, 

• stosowanie elementow murowych potowkowych przy murowaniu stupow i filarow, poza liczba 
konieczna do uzyskania prawidtowego wiazania, jest niedopuszczalne, 

• liczba elementow murowych potowkowych nie powinna przekraczac: 

- w murach konstrukcyjnych zbrojonych - 10%, 

- w murach konstrukcyjnych niezbrojonych - 15%, 

- w scianach wypetniajacych, podokiennych i na poddaszu - 50%, 

• konstrukcje murowe o grubosci mniejszej niz 1 cegta, murowane na zaprawy zwykte, moga 
byc wykonywane przy temperaturze powyzej 0°C, a murowane na zaprawy lekkie i klejowe 
moga byc wykonywane przy minimalnej temperaturze okreslonej przez producenta zaprawy, 

• wykonywanie konstrukcji murowych o grubosci 1 cegty i grubszych dopuszcza si? przy 
temperaturze ponizej 0°C pod warunkiem stosowania srodkow umozliwiajacych wiazanie i 
twardnienie zaprawy, przewidzianych w specyfikacji technicznej, lub pod warunkiem 
dopuszczenia takiej mozliwosci przez producenta zaprawy, 

• w przypadku przerwania robot na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy 
murow powinny byc zabezpieczone przed szkodliwym dziataniem czynnikow 
atmosferycznych. 

5.4. Organizacja robot murowych 

5.4.1. Podstawowe zasady prawidtowej organizacji robot murowych: 

- wykonywanie prac przez wykwalifikowanych murarzy, 

- praca na murach w pojedynk? lub grupami (zespotami) o liczebnosci dostosowanej do rodzaju 
budowy, 

- racjonalne urzadzenie stanowiska murarskiego z dogodnym umieszczeniem materiatow 
budowlanych (najblizej muru wolny pas szerokosci 600 mm, dalej materiaty, a za materiatami 
drogi transportowe), 

- wznoszenie murow pasami o odpowiedniej wysokosci, 

- zastosowanie odpowiednich rusztowah (technicznie niezb?dnych i ekonomicznie 
uzasadnionych), 

- zaopatrzenie robotnikow we wtasciwy sprz?t murarski i ochronny, 

- dostarczanie materiatow budowlanych do stanowiska roboczego w sposob wykluczajacy 
przestoje, 

- zorganizowanie robot systemem ruchu rownomiernego (podziat budowy na dziatki). 

5.4.2. Kategorie wykonania robot murowych na budowie 

Kategoria A - roboty murarskie wykonuje nalezycie wyszkolony zespot pod nadzorem majstra 
murarskiego, stosuje si? zaprawy produkowane fabrycznie, a jezeli zaprawy sa wykonywane na 
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budowie to kontroluje si? dozowanie sktadnikow i wytrzymatosc zaprawy, natomiast jakosc robot 
kontroluje osoba o odpowiednich kwalifikacjach, niezalezna od wykonawcy. 

Kategoria B - warunki okreslajace kategori? A nie s a spetnione a nadzor nad jakoscia robot 
moze kontrolowac odpowiednio wykwalifikowana osoba, upowazniona przez wykonawc?. 

5.5. Rodzaje wiazan cegiet w murze: 

- pospolite (blokowe lub kowadetkowe), 

- krzyzykowe (weneckie), 

- polskie (wendyjskie lub gotyckie), 

- holenderskie, 

- wielorz?dowe (amerykahskie). 

Wiazanie murow oraz ich stykow i naroznikow powinno byc wykonane zgodnie z przyktadami 
podanymi w pkt. 3.1.2. Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, cz?sc 
A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe", wydanie ITB - rok 2006 a takze w normie archiwalnej 
PN-68/B-10020. 

5.6. Sposoby murowania z cegiet, pustakow lub bloczkow 

5.6.1. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj spoin wsporczych: 

- na spoiny zwykte grubosci od 8 do 15 mm, 

- na spoiny pasmowe grubosci od 8 do 15 mm, 

- na spoiny cienkie grubosci od 1 do 3 mm. 

5.6.2. Sposoby murowania z uwagi na rodzaj ztacza pionowego 

- zwykte z rozprowadzeniem zaprawy na powierzchniach bocznych taczonych elementow, 

- z wypetnieniem kieszeni zaprawa, polegajace na dostawieniu do siebie na odpowiednia 
odlegtosc elementow o odpowiednim ksztatcie powierzchni bocznych i zalaniu zaprawa 
otworow utworzonych na styku wyrobow, 

- na pioro i wpust polegajace na dostosowaniu do siebie elementow w taki sposob, by piora 
jednego elementu weszty we wpusty drugiego elementu. 

5.6.3. Techniki murowania na spoiny zwykte: 

- murowanie tradycyjne, na puste lub petne spoiny, 

- murowanie na wycisk, 

- murowanie na docisk. 

5.6.4. Ogolne zasady murowania na cienkie spoiny: 

- elementy murowe pierwszej warstwy naktada si? bardzo doktadnie na mocnej zaprawie 
cementowej celem wyeliminowania ich nierownomiernego osiadania, 

- potozenie elementow pierwszej warstwy nalezy kontrolowac za pomoca poziomicy lub 
niwelatora, 

- pierwsza warstw? elementow mozna dodatkowo przeszlifowac, szczegolnie w przypadku 
bloczkow z betonu komorkowego, 

- w celu umozliwienia rownomiernego rozprowadzenia zaprawy do cienkich spoin (klejowej) o 
pozadanej grubosci (1 do 3 mm) uktada si? ja specjalna, dostosowana do szerokosci muru, 
kielnia z zabkowana kraw?dzia, 

- potozenie elementow drugiej i kolejnych warstw mozna korygowac w ciagu pierwszych 7-15 
minut od ich utozenia (czas korekty okresla producent zaprawy). 

5.7. Rodzaje murow z kamienia 
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Z uwagi na ksztatt i rodzaj kamienia rozroznia si? nast?pujace typy murow: 

• nieregularne 

- mury dzikie z kamieni narzutowych o nieregularnym ksztatcie oraz z kamieni tamanych 
niesortowanych, 

- mury potdzikie z kamieni sortowanych, 

- mury cyklopowe z kamienia tamanego, specjalnie przycinanego w ksztatcie nieforemnego 
wieloboku, 

• potregularne 

- mury warstwowe z kamieni tupanych warstwowo o dwoch powierzchniach wspornych 
ptaskich i jednoczesnie rownolegtych, 

- mury mozaikowe z kamieni tupanych prostokatnych o roznej wielkosci, 

- mury rz?dowe z kamieni tupanych prostokatnych dobieranych pod wzgl?dem wysokosci tak, 
by po ich utozeniu w rz?dzie byta zachowana jednakowa wysokosc catego rz?du, 

• regularne 

- mury z ciosow czyli z duzych, regularnych elementow uktadanych w wiazaniu pospolitym lub 
polskim, 

- mury z bloczkow kamiennych, uktadanych jak mury z cegiet ceramicznych. 

5.8. Ogolne zasady murowania scianek dziatowych 

5.8.1. Scianki dziatowe o grubosci % cegty nalezy murowac na zaprawie cementowej o 
wytrzymatosci nie nizszej niz 5 N/mm 2. Przy rozpi?tosci przekraczajacej 5 m lub wysokosci 
powyzej 2,5 m powinny byc zbrojone. Zbrojenie powinno byc zakotwione w spoinach nosnych na 
gt?bokosc nie mniejsza niz 70 mm. 

Scianka powinna byc potaczona ze scianami konstrukcyjnymi za pomoca strz?pi zaz?bionych 
krytych. 

5.8.2. W budynkach o konstrukcji nosnej zelbetowej lub stalowej scianki dziatowe oraz ostonowe 
sa oddylatowane od stropow i pionowych elementow konstrukcyjnych. Potaczenie tych scianek z 
elementami konstrukcyjnymi wykonuje si? wi?c za pomoca kotew stalowych. 

5.9. Ogolne zasady wznoszenia scian szczelinowych i dwuwarstwowych 

5.9.1. Warstwa wewn?trzna jest sciana konstrukcyjna, wi?c stosuje si? do niej wymagania jak 
dla scian konstrukcyjnych. 

5.9.2. Warstwa zewn?trzna powinna miec grubosc nie mniejsza niz 70 mm, o ile w 
dokumentacji projektowej nie podano inaczej, i byc trwale potaczona z warstwa 
wewn?trzna za pomoca kotew. 

5.9.3. Kotwy powinny byc wykonane ze stali nierdzewnej ocynkowanej, galwanizowanej lub 
majacej inne zabezpieczenie antykorozyjne i roztozone na rownym poziomie. 

Dopuszcza si? utozenie kotew z nieznacznym pochyleniem w kierunku warstwy zewn?trznej 
ostonowej. 

5.9.4. Liczba kotew nie powinna byc mniejsza niz 4 szt./1 m 2 sciany. Wzdtuz wszystkich 
kraw?dzi swobodnych warstwy zewn?trznej (wokot otworow, przy narozu budynku, wzdtuz 
kraw?dzi przy poziomej przerwie dylatacyjnej) nalezy utozyc dodatkowe kotwie w liczbie 
nie mniejszej niz trzy sztuki na metr kraw?dzi sciany. 

5.9.5. Spoiny warstwy zewn?trznej licowej (nieotynkowanej) powinny byc doktadnie wypetnione 
zaprawa lub mur zewn?trzny licowy powinien byc wyspoinowany. 

5.9.6. Zaleca si?, aby odlegtosc przerw dylatacyjnych w warstwie zewn?trznej byta nie wi?ksza 
niz: 

- 8 m - jezeli wykonana jest z cegty silikatowej lub betonowej, 
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- 12 m - jezeli wykonana jest z cegty ceramicznej. 

5.9.7. Warstwa zewn?trzna ostonowa powinna umozliwiac odprowadzenie wody, ktora 
przenikn?ta przez nia do muru. W tym celu, zgodnie z norma PN-B-03002, u spodu 
warstwy zewn?trznej, w miejscu podparcia, zaleca si? wykonac fartuch z materiatu 
wodochronnego na podktadzie z zaprawy cementowej, a w warstwie zewn?trznej 
pozostawic otwory zabezpieczone siatka lub kratka, ktorymi woda moze sptywac na 
zewnatrz. 

5.9.8. Wykonujac otwory okienne i drzwiowe nalezy stosowac zasady podane w „Warunkach 
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych", cz?sc A, zeszyt 3 „Konstrukcje 
murowe", wydanie ITB - 2006 r.: 

- obie warstwy murowe w zadnym miejscu nie moga stykac si? ze soba, 

- stolarka moze byc przymocowana tylko do jednej z warstw murowych, 

- dla obu warstw murowych nalezy wykonac niezalezne nadproza, 

- stolarka musi byc zabezpieczona przed woda zbierajaca si? w szczelinie, w tym celu wzdtuz 
pionowych kraw?dzi oscieza nalezy przeprowadzic pionowa izolacj? przeciwwilgociowa, 
oddzielajaca warstwy murowe od siebie. Izolacja przeciwwilgociowa powinna byc rowniez 
zainstalowana powyzej i ponizej otworu. Pozioma izolacja potozona powyzej okna powinna 
„zeslizgiwac si?" w dot - w kierunku zewn?trznej warstwy, ktora powinna zostac zaopatrzona 
w dodatkowe otwory odpowietrzajaco-odwadniajace, przez ktore woda ze szczeliny b?dzie 
mogta swobodnie wyptywac na zewnatrz sciany. 

5.10. Ogolne zasady wykonywania nadprozy 

5.10.1. Nadproza moga byc wykonywane na placu budowy lub prefabrykowane. Nadproza 
prefabrykowane powinny spetniac wymagania normy PN-EN 845-2. 

5.10.2. Nadproza murowe zbrojone wykonywane na placu budowy. 

A. Nadproza ze zbrojeniem dolnym moga byc stosowane przy otworach o rozpi?tosci do 1,5 m. 
Nadproze wykonuje si? na sztywnym deskowaniu, na ktorym rozsciela si? zapraw? 
cementowa grub. 30-40 mm, a nast?pnie wtapia w nia zbrojenie stalowe. Zbrojenie musi byc 
zakotwione w murze na co najmniej 400 mm. Nast?pnie muruje si? cztery lub pi?c warstw 
muru na mocnej zaprawie cementowej. Deskowanie i stemplowanie mozna rozebrac po 
uptywie dwoch tygodni. Nadproze powinno byc sprawdzone wg PN-B-03340. 

B. Nadproza ptytowe typu Kleina moga byc stosowane do przykrywania otworow o rozpi?tosci do 
2,5 m. Nad otworami o szerokosci ponizej 1,5 m zaleca si? wykonywanie nadproza o 
wysokosci co najmniej V cegty (cegty utozone na rab). W przypadku otworow o szerokosci od 
1,5 m nadproze powinno miec wysokosc 1 cegty (cegty utozone na stojaco lub dwie ptyty z 
cegiet utozonych na rab). Liczba uzytych pr?tow powinna wynikac z dokumentacji projektowej, 
w ktorej przeprowadzono obliczenia zgodnie z PN-B-03340. 

5.10.3. Nadproza murowe zespolone wykonywane s a na placu budowy z gotowych ksztattek 
nadprozowych, zbrojonych pr?tami stalowymi i taczonych (zespalanych) betonem. 
Ksztattki nadprozowe moga byc ceramiczne, silikatowe, betonowe i z betonu 
komorkowego. 

Nadproza nalezy wykonywac zgodnie z zaleceniami producenta ksztattek. 

Nadproza powinny byc opierane na zaprawie i wypoziomowane zarowno w kierunku 
podtuznym jak i poprzecznym. Oparcie kohca nadproza powinno byc nie mniejsze niz 100 mm. 
Przy murach wykonanych z elementow zawierajacych wi?cej niz 50% pustek powietrznych lub z 
elementow z autoklawizowanego betonu komorkowego minimalna dtugosc oparcia kohca 
nadproza powinna byc wyliczona w dokumentacji projektowej, zgodnie z PN-EN 1996-1-1. W 
przypadku scian szczelinowych oparcie powinno si?gac co najmniej na 50 mm poza zakohczenie 
szczeliny wewn?trznej. 

Elementy prefabrykowane nadprozy murowych powinny spetniac wymagania PN-EN 845-2. 

5.10.4. Nadproza zelbetowe wylewane stosuje si? w scianach wewn?trznych oraz jako nadproza 
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warstwy wewn?trznej muru szczelinowego. Nadproza te nalezy wykonywac zgodnie z 
zasadami obowiazujacymi dla konstrukcji zelbetowych, a wi?c przestrzegac wymagania 
zawarte w szczegotowej specyfikacji technicznej dla konstrukcji zelbetowych. 

5.10.5. Nadproza prefabrykowane stalowe zelbetowe, spr?zone, ceramiczne, silikatowe, z betonu 
komorkowego, z kamienia naturalnego lub sztucznego oraz z kombinacji tych wyrobow 
powinny spetniac wymagania PN-EN 845-2. Mozna je montowac bez koniecznosci 
stemplowania. Dtugosc oparcia belek powinny byc takie jak dla nadprozy murowych 
zespolonych (pkt. 5.10.3.). 

5.11. Ogolne zasady wykonywania przewodow kominowych 

5.11.1. Podziat przewodow kominowych 

a) przewody dymowe odprowadzajace spaliny z w?glowych lub opalanych drewnem trzonow 
kuchennych, piecow ogrzewczych i kominkow, 

b) przewody spalinowe odprowadzajace spaliny z urzadzeh gazowych, 

c) przewody wentylacyjne odprowadzajace zuzyte powietrze z pomieszczeh ponad dach 
budynku. 

5.11.2. Elementy kominowe 

Do wznoszenia scian (murow) z przewodami kominowymi mozna stosowac zwykte cegty 
ceramiczne i bloczki z betonu zwyktego bez otworow lub petne oraz specjalne ksztattki (pustaki) 
kominowe ceramiczne, kamionkowe lub betonowe. 

5.11.3. Przekroje i wymiary kanatow 

Kanaty moga miec przekroj kotowy albo kwadratowy. Minimalny przekroj kanatow dymowych z 
cegiet wynosi V x V cegty, tj. 140 x 140 mm. Minimalna srednica przewodu dymowego 
okragtego wynosi 150 mm. W przypadku specjalnych pustakow wentylacyjnych najmniejszy 
wymiar przewodu wynosi nie mniej niz 110 mm. Wymiary przewodow kominowych powinny byc 
zgodne z dokumentacja projektowa. Odchytki od wymiarow przewodow, okreslonych w 
dokumentacji projektowej, wynikajace z niedoktadnosci ich wykonania nie powinny przekraczac 
+10 i -5 mm. 

5.11.4. Rozmieszczenie przewodow w scianach murowanych 

W celu zapewnienia maksymalnego ciagu przewody powinny byc prowadzone w scianach 
ogrzewanych wewn?trznych, np. mi?dzymieszkaniowych, a nie w nieogrzewanych scianach 
przylegajacych do klatek schodowych lub w scianach zewn?trznych. Przewody wentylacyjne i 
dymowe moga byc taczone we wspolne bloki, co pomaga w ogrzewaniu si? przewodow 
wentylacyjnych, a w konsekwencji poprawia sit? ciagu. Przewody spalinowe powinny byc 
oddzielone od kanatow wentylacyjnych i dymowych szczelnymi sciankami grubosci minimum V 
cegty. 

5.11.5. Kierunek prowadzenia przewodow 

Przewody nalezy prowadzic w miar? moznosci pionowo, bez zatamah. Ewentualne odchylenia 
przewodu od pionu nie powinny przekraczac 30°. Powierzchnie wewn ?trzne przewodow w 
miejscach zatamah nalezy zabezpieczyc przed uderzeniem kuli kominiarskiej ochraniaczami 
stalowymi. Dtugosc przewodu biegnacego w kierunku odchylonym od pionu nie powinna 
przekraczac 2,0 m. Odchylenie przewodu od pionu wynikajace z niedoktadnosci wykonania nie 
powinno byc wi?ksze niz dla spoinowanych powierzchni muru - tablica 7 w pkt. 5.13.6. niniejszej 
specyfikacji technicznej. 

5.11.6. Zasady prowadzenia przewodow dymowych 

Przewody dymowe nalezy prowadzic od otworow wycierowych do wylotow komina lub nasady 
kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory wycierowe usytuowane w piwnicy powinny 
znajdowac si? na poziomie od 1,0-1,2 m od podtogi oraz powinny byc zamkni?te szczelnie 
drzwiczkami wykonanymi z materiatow niepalnych. 

Dolna kraw?dz otworu wycierowego przewodow z palenisk usytuowanych w 
pomieszczeniach, w ktorych znajduje si? wlot, powinna znajdowac si? na wysokosci 0,3 m od 
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podtogi. Otwory wycierowe powinny byc tatwo dost?pne, miec osadnik na sadze i byc zamkni?te 
szczelnie drzwiczkami. 

Otwory wycierowe przewodow prowadzonych w dwoch rz?dach, usytuowane z jednej strony 
muru, powinny byc umieszczone zgodnie z wymaganiami PN-89/B-10425. 

Wyloty przewodow dymowych nalezy wykonywac wg nast?pujacych zasad: 

- przy dachach ptaskich o kacie nachylenia potaci dachowych nie wi?kszym niz 12°, niezale znie 
od konstrukcji dachu, wyloty przewodow powinny znajdowac si? co najmniej o 0,6 m wyzej od 
poziomu kalenicy lub obrzezy budynku przy dachach wgt?bionych, 

- przy dachach stromych o kacie nachylenia potaci dachowych powyzej 12° i pokryciu: 

a) tatwo zapalnym, wyloty przewodow powinny znajdowac si? na wysokosci co najmniej o 
0,6 m wyzej od poziomu kalenicy, 

b) niepalnym, niezapalnym i trudno zapalnym, wyloty przewodow powinny si? znajdowac co 
najmniej o 0,30 m wyzej od powierzchni dachu oraz w odlegtosci mierzonej w kierunku 
poziomym od tej powierzchni, co najmniej 1,0 m. 

Przy usytuowaniu komina obok elementu budynku stanowiacego przeszkod? (zaston?), dla 
prawidtowego dziatania przewodow, ich wyloty powinny znajdowac si? ponadto: 

a) ponad ptaszczyzna wyprowadzona pod katem 12° w dot od poziomu najwy zszej przeszkody 
(zastony) dla kominow znajdujacych si? w odlegtosci od 3 do 10 m od tej przeszkody przy 
dachach stromych, 

b) co najmniej na poziomie gornej kraw?dzi przeszkody (zastony) dla kominow usytuowanych w 
odlegtosci od 1,5 do 3,0 m, od przeszkody, 

c) co najmniej o 0,3 m wyzej od gornej kraw?dzi przeszkody (zastony) dla kominow 
usytuowanych w odlegtosci do 1,5 m od tej przeszkody. 

5.11.7. Zasady prowadzenia przewodow spalinowych 

Przewody spalinowe nalezy prowadzic od otworow rewizyjnych do wylotow komina lub nasady 
kominowej wg dokumentacji projektowej. Otwory rewizyjne powinny znajdowac si? na poziomie 
0,4 m ponizej wlotu do przewodu. Wyloty przewodow powinny byc usytuowane tak jak w 
przewodach dymowych (pkt 5.11.6. niniejszej specyfikacji technicznej). 

5.11.8. Zasady prowadzenia przewodow wentylacyjnych 

Przewody wentylacyjne nalezy prowadzic od wlotu do wylotu komina. W kominach powinny byc 
wykonane boczne otwory wylotowe. Dopuszcza si? wykonywanie gornych otworow wylotowych, 
pod warunkiem stosowania nasad blaszanych nad wylotem. 

5.11.9. Laczenie przewodow kominowych 

W budynkach niskich, jezeli jest to mozliwe, nalezy nie taczyc przewodow kominowych czyli 
prowadzic oddzielne przewody dla kazdego pomieszczenia, piecyka, termy czy kominka. 

W budynkach wysokich przewody kominowe najwyzszej kondygnacji nie moga byc taczone z 
innymi przewodami. 

Ponadto przy taczeniu przewodow kominowych w budynkach wysokich nalezy przestrzegac 
nast?pujacych zasad: 

- przewody wentylacyjne moga byc taczone co drugie pi?tro, 

- w przypadku przewodow dymowych jest mozliwe taczenie maksimum trzech piecow 
zlokalizowanych po tej samej stronie budynku (co druga kondygnacja), 

- do jednego przewodu spalinowego mozna podtaczyc najwyzej dwa piecyki gazowe (co druga 
kondygnacja). 

Catkowicie niedopuszczalne jest podtaczanie piecykow dymowych lub spalinowych do 
przewodow wentylacyjnych. 
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5.11.10. Zasady wykonywania murow z przewodami kominowymi 

Zapewnienie maksymalnej szczelnosci przewodow kominowych wymaga, zgodnie z 
PN-89/B-10425 i Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, cz?sc A, 
zeszyt 3 „Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 r., przestrzegania nast?pujacych zasad: 

- ksztatt, wymiary zewn?trzne, potozenie kanatow, wlotow, wylotow, zatamah, trzonow 
kominowych, obrobki blacharskie, zakohczenia gorne powinny byc wykonane zgodnie z 
dokumentacja projektowa, 

- wmurowywac nalezy tylko elementy murowe dopuszczone do stosowania w przewodach 
kominowych i jednoczesnie okreslone w dokumentacji projektowej, 

- najnizsza klasa cegiet uzytych do murowania wynosi 15, 

- jezeli dokumentacja projektowa tego wymaga nalezy stosowac zaprawy zaroodporne lub 
kwasoodporne, 

- elementy murowe nalezy uktadac na petne spoiny, 

- spoiny pionowe kazdej z warstw powinny byc przewiazane, 

- w powierzchniach wewn?trznych przewodow powinno byc jak najmniej spoin pionowych, jesli 
warunki na to pozwalaja, to powinny znajdowac si? tylko w naroznikach przewodow, 

- cegty w przegrodach mi?dzykanatowych nalezy wmurowywac przynajmniej jednym kohcem w 
prostopadle do nich potozone scianki zewn?trzne, 

- mury powinny byc murowane w wiazaniu pospolitym, 

- w przewodach dymowych i spalinowych scianki powinny miec grubosc nie mniejsza niz V 
cegty, 

- w przewodach wentylacyjnych minimalna grubosc przegrod wynosi % cegty, 

- minimalna odlegtosc przewodow kominowych od lica sciany zewn?trznej wynosi nie mniej niz 
1 cegt?, 

- przewody z pustakow kominowych dymowych muruje si? w taki sposob, aby spoiny poziome 
poszczegolnych przewodow byty przesuni?te wzgl?dem siebie o V wysokosci pustaka; 
przestrzeh pomi?dzy pustakami dymowymi nalezy wypetniac zaprawa cementowo-gliniana lub 
specjalna zaprawa, jezeli jest to zapisane w instrukcji stosowania danych pustakow, 

- powszechna zasada powinno byc uzywanie wewn?trznych wktadek kwasoodpornych w 
przewodach spalinowych, 

- warstwy cegiet w przewodach odchylonych od kierunku pionowego powinny byc utozone 
prostopadle do kierunku przewodu, 

- przewody powinny byc drozne na catej dtugosci oraz dawac naturalny ciag powietrza ku gorze 
(ssanie), zapewniajacy ujscie przez przewody spalin lub zuzytego powietrza ponad dach, 

- w celu zachowania gtadkosci przewodow z cegiet, powinny byc one budowane z pomoca 
szablonu, 

- nalezy ograniczyc do niezb?dnego minimum stosowanie cegiet utamkowych. 

- scianki kanatow powinny byc murowane na tej samej zaprawie co sasiednie mury, 

- nie nalezy tynkowac wn?trza kanatow dymowych lub spalinowych, 

- do wykonywania kominow ponad dachem nalezy uzywac cegiet licowych, chyba ze w 
dokumentacji projektowej przewidziano inne wykonanie, w przypadku wykorzystania cegiet 
nielicowych konieczne jest otynkowanie komina, 

- w miejscu przebicia komina przez dach nalezy wykonac obrobk? blacharska zabezpieczajaca 
poddasze przed woda opadowa, 

- wierzch komina powinien byc nakryty czapa zelbetowa z okapnikiem, odizolowana warstwa 
papy, 

- przerwy dylatacyjne powinny byc wykonane zgodnie z zaleceniami normy PN-B-03002. 
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5.12. Ogolne zasady wykonywania gzymsow i przerw dylatacyjnych 

5.12.1. Gzymsy powinny byc murowane z cegty na ptask lub na rab, jezeli nadwieszenie cegty nie 
przekracza 10 cm. 

Przy wi?kszym wysi?gu gzymsow ich rozwiazanie konstrukcyjne musi wynikac z dokumentacji 
projektowej. 

Gzymsy moga byc rowniez murowane ze specjalnych ksztattek ceramicznych. 

5.12.2. Przerwy dylatacyjne w murach powinny byc wykonane zgodnie z PN-B-03002. 

5.13. Wymagania jakosciowe robot murowych 

Zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlanych, cz?sc A, zeszyt 3 
„Konstrukcje murowe", wydanie ITB-2006 rok roboty murowe powinny spetniac odpowiednie 
wymagania jakosciowe, takie jak: 

5.13.1. Obrys muru 

Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanych wymiarow nie powinny przekraczac: 

- w wymiarach poziomych poszczegolnych pomieszczeh ±20 mm, 

- w wysokosci kondygnacji ±20 mm, 

- w wymiarach poziomych i pionowych catego budynku ±50 mm. 

5.13.2. Grubosc muru 

Grubosci murow w stanie surowym powinny byc okreslone w dokumentacji projektowej. 
Dopuszczalne odchytki wymiarowe nie powinny byc wi?ksze niz: 

- dopuszczalne odchytki uzytych elementow murowych w przypadku murow o grubosci %, V i 1 
elementu murowego, 

- ±10 mm, w przypadku murow petnych o grubosci wi?kszej niz 1 cegta, 

- ±20 mm, w przypadku murow szczelinowych. 

5.13.3. Wymiary otworow (w swietle osciezy) 

W przypadku otworow o wymiarach do 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza: 

• szerokosc + 6 mm, - 3 mm, 

• wysokosc + 15 mm, - 10 mm. 

W otworach o wymiarach powyzej 1000 mm dopuszczalne odchytki wymiarowe wynosza: 

• szerokosc + 10 mm, - 5 mm, 

• wysokosc + 15 mm, - 10 mm. 

5.13.4. Grubosc spoin 

Normatywne grubosci i dopuszczalne odchytki grubosci spoin zwyktych wynosza: 

- w spoinach poziomych: grubosc nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 2 mm, 

- w spoinach pionowych: grubosc nominalna 10 mm, odchytki + 5 mm, - 5 mm. 

W przypadku stupow konstrukcyjnych o przekroju 0,3 m 2 lub mniejszym, dopuszczalne odchytki 
grubosci spoin, zarowno poziomych, jak i pionowych, nie powinny przekraczac 2 mm. 

W murach zbrojonych poprzecznie grubosc spoiny powinna byc wi?ksza co najmniej o 4 mm 
niz grubosc zbrojenia, natomiast w murach zbrojonych podtuznie grubosc spoiny powinna byc co 
najmniej o 5 mm wi?ksza niz grubosc zbrojenia. W murach nie przeznaczonych do tynkowania 
lub spoinowania, spoiny powinny byc catkowicie wypetnione zaprawa, az do lica muru. 

W murach przeznaczonych do tynkowania lub spoinowania nie nalezy wypetniac spoiny 
poziomej zaprawa na gt?bokosc 5-10 mm, liczac od lica muru, a przy powierzchniach muru, przy 
ktorych jest umieszczone zbrojenie zewn?trzne, na gt?bokosc nie mniejsza niz 10 mm i nie 
wi?ksza niz 20 mm. 
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5.13.5. Zbrojenie 

Dopuszczalne odchytki dtugosci pr?tow nie powinny byc wi?ksze niz: 

- ± 10 mm dla poszczegolnych odcinkow pr?ta (np. w miejscu odgi?cia lub dla hakow), 

- ± 20 mm dla catego pr?ta. 

Dopuszczalne odchytki w rozstawie pr?tow nie powinny przekraczac ±15 mm, natomiast grubosci 
otulenia pr?tow powinny byc zgodne z wymaganiami pkt. 6.2. w normie PN-B-03340. 

5.13.6. Prawidtowosc wykonania powierzchni i krawedzi muru 

Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i kraw?dzi zestawiono w tablicy 7. 

Tablica 7. Dopuszczalne odchytki wykonania powierzchni i krawedzi muru 

Rodzaj usterki 
Dopuszczalne odchytki 

Rodzaj usterki 
powierzchnie spoinowane inne powierzchnie 

1 2 3 

Zwichrowania i 
skrzywienia powierzchni 

nie wi?cej niz 3 mm/m i 
ogotem nie wi?cej niz 10 
mm na catej powierzchni 
sciany pomieszczenia 

nie wi ? cej ni z 6 mm/m i 
ogotem nie wi?cej niz 20 
mm na catej powierzchni 
sciany pomieszczenia 

Odchylenie kraw?dzi od 
linii prostej 

nie wi ? cej ni z 2 mm/m i 
nie wi?cej niz jedno na 
dtugosci 2 m 

nie wi ? cej ni z 4 mm/m i 
nie wi?cej niz dwa na 
dtugosci 2 m 

Odchylenie powierzchni 
i kraw?dzi muru od 
kierunku pionowego 

nie wi ? cej ni z 3 mm/m i 
ogolnie nie wi?cej niz 6 
mm na wysokosci 
kondygnacji oraz 20 mm 
na catej wysokosci 
budynku 

nie wi ? cej ni z 6 mm/m i 
ogolnie nie wi?cej niz 10 
mm na wysokosci 
kondygnacji oraz 30 mm 
na catej wysokosci 
budynku 

Odchylenie od kierunku 
poziomego gornych 
powierzchni kazdej 
warstwy cegiet 

nie wi ? cej ni z 1 mm/m i 
ogotem nie wi?cej niz 15 
mm na catej dtugosci 
budynku 

nie wi ? cej ni z 2 mm/m i 
ogotem nie wi?cej niz 30 
mm na catej dtugosci 
budynku 

Odchylenie od kierunku 
poziomego gornej 
powierzchni ostatniej 
warstwy pod stropem 

nie wi ? cej ni z 1 mm/m i 
ogotem nie wi?cej niz 10 
mm na catej dtugosci 
budynku 

nie wi ? cej ni z 2 mm/m i 
ogotem nie wi?cej niz 20 
mm na catej dtugosci 
budynku 

Odchylenie 
przecinajacych si? 
ptaszczyzn od kata 
przewidzianego w 
projekcie 

nie wi?cej niz 3 mm nie wi?cej niz 6 mm 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST „Wymagania ogolne" Kod CPV 
45000000-7, pkt. 6 

6.2. Badania przed przystapieniem do robot murowych 
Przed przystapieniem do robot murowych nalezy odebrac roboty ziemne i fundamentowe oraz 
przeprowadzic badania wyrobow i materiatow, ktore b?da wykorzystywane do wykonywania 
robot. 

6.2.1. Odbior robot poprzedzajacych wykonanie robot murowych 
Roboty ziemne i fundamentowe nalezy odebrac zgodnie z wymaganiami odpowiednich 
szczegotowych specyfikacji technicznych. 
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Przed przystapieniem do wznoszenia murow nadziemia nalezy sprawdzic zgodnie z pkt. 6.4. 
niniejszej specyfikacji wymiary oraz katy skrzyzowah scian fundamentowych murowanych. Jezeli 
sciany fundamentowe sa zelbetowe, to sprawdzenia nalezy dokonac zgodnie z odpowiednia 
szczegotowa specyfikacja techniczna. 

6.2.2. Badania materiatow 

Badania nalezy przeprowadzic posrednio na podstawie przedtozonych: 

- deklaracji zgodnosci lub certyfikatow, 

- zapisow dziennika budowy, protokotow przyj?cia materiatow na budow?, 

- deklaracji producentow uzytych wyrobow. 

Konieczne jest sprawdzenie czy deklarowane lub zbadane przez producenta parametry 
techniczne odpowiadaja wymaganiom postawionym w dokumentacji projektowej i niniejszej 
specyfikacji technicznej. 

Materiaty, ktorych jakosc budzi watpliwosci moga byc zbadane na wniosek zamawiajacego 
przez niezalezne laboratorium, zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm. 

6.3. Badania w czasie robot 

Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywanych robot murowych z 
dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i instrukcjami producentow. 
Badania te w szczegolnosci powinny dotyczyc sprawdzenia zbrojenia oraz wewn?trznych cz?sci 
muru ulegajacych zakryciu, a takze kontroli jakosci zapraw wykonywanych na budowie. Ponadto 
po wykonaniu stanu surowego budynku i stanu wykohczeniowego, ale przed podtaczeniem 
urzadzeh gazowych, trzonow kuchennych, piecow, kominkow nalezy sprawdzic przewody 
kominowe. 

6.3.1. Sprawdzenie zbrojenia powinno obejmowac kontrol?: 

- srednic zbrojenia z doktadnoscia do 0,5 mm, 

- dtugosci catkowitej i poszczegolnych odcinkow zbrojenia z doktadnoscia do 10 mm, 

- rozstawienia i wtasciwego powiazania pr?tow z doktadnoscia do 1 mm, 

- otulenia zbrojenia z doktadnoscia do 1 mm, 

6.3.2. Sprawdzenie wewn?trznych cz?sci muru ulegajacych zakryciu powinno w szczegolnosci 
dotyczyc prawidtowosci wiazania elementow w murze, grubosci i wypetnienia spoin, liczby 
uzytych wyrobow utamkowych. Badania te nalezy przeprowadzac zgodnie z wymaganiami 
okreslonymi w pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.3.3. Kontrola jakosci zapraw wykonywanych na budowie powinna obejmowac badania 
wskazane w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.3.4. Badania przewodow kominowych po wykonaniu stanu surowego budynku: 

a) sprawdzenie droznosci przewodow nalezy przeprowadzac za pomoca kominiarskiej kuli 
umocowanej na sznurze, spuszczonej do wylotu przewodu oraz obserwacji jej przebiegu we 
wlotach, otworach rewizyjnych, kontrolnych i wycierowych, 

b) sprawdzenie prawidtowosci prowadzenia przewodow przeprowadza si? rownoczesnie ze 
sprawdzeniem droznosci oraz przez porownanie prowadzenia przewodow z dokumentacja 
projektowa i wymaganiami pkt. 5.11. niniejszej specyfikacji technicznej, 

c) sprawdzenie kierunku przewodow przeprowadza si? przez obserwacj? i pomiar 
zewn?trznych powierzchni muru z przewodami (kierunek przewodu murowanego z cegiet lub 
bloczkow widoczny z ich uktadu) i porownanie z dokumentacja projektowa, 

d) sprawdzenie wielkosci przekroju przewodow przeprowadza si? za pomoca tasmy 
stalowej przez pomierzenie przewodu w otworach kontrolnych z doktadnoscia do 5 mm i 
porownanie z dokumentacja projektowa, 

e) sprawdzenie grubosci przegrod przeprowadza si? za pomoca dwoch listew wtozonych do 
sasiednich otworow kontrolnych i pomierzenie ich odlegtosci tasma stalowa z doktadnoscia 
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do 5 mm, 

f) sprawdzenie wiazania cegiet lub bloczkow przeprowadza si? wzrokowo przez obserwacj? 
lica muru z przewodami oraz obserwacj? wn?trza przewodu przez otwory kontrolne, 

g) sprawdzenie ksztattu i wymiarow zewn^trznych murow z przewodami przeprowadza si? 
zgodnie z pkt. 6.4. niniejszej specyfikacji technicznej, 

h) sprawdzenie wypetnienia spoin oraz stanu powierzchni przewodow przeprowadza si? 
wzrokowo przez obserwacj? lica muru i powierzchni wewn?trznej przewodow przez otwory 
kontrolne za pomoca lustra i latarki elektrycznej. 

6.3.5. Badania przewodow kominowych po wykonaniu stanu wykohczeniowego, przed 
podtaczeniem trzonow kuchennych, piecow, kominow i urzadzeh gazowych: 

a) sprawdzenie szczelnosci przewodow przeprowadza si? za pomoca tuczywa lub 
swiecy dymnej przez wsuni?cie do wlotu sprawdzanego przewodu, a po ukazaniu si? 
dymu w wylocie - przez zamkni?cie wylotu i obserwacj? sasiednich wylotow oraz 
wlotow w innych pomieszczeniach. W przypadku stwierdzenia wydobywania si? dymu 
w obserwowanym wylocie lub wlocie nalezy w przewod ten wpuscic obciazony na 
kohcu biaty sznur lub tasm? i powtorzyc prob? kopcenia, a nast?pnie wydobyc sznur i 
w miejscu wskazanym przez okopcony odcinek sznura przeprowadzic uszczelnienie 
przewodu, 

b) sprawdzenie wyposazenia otworow wycierowych i rewizyjnych przeprowadza si? 
przez doktadne ich obejrzenie, prob? zamkni?cia i otwarcia drzwiczek oraz prob? 
obruszania ich r?ka, 

c) sprawdzenie wlotow do przewodow przeprowadza si? przez doktadne ich 
obejrzenie, pomiary i porownanie z dokumentacja, 

d) sprawdzenie wylotow przewodow przeprowadza si? analogicznie jak sprawdzenie 
wlotow, 

e) sprawdzenie prawidtowosci ciagu przed podtaczeniem urzadzeh przeprowadza si? 
za pomoca tuczywa lub palnika przez przystawienie go w odlegtosci ok. 10 cm do wlotu 
przewodu i stwierdzenie wyraznego odchylenia si? ptomienia w kierunku wlotu. 
Sprawdzenie prawidtowosci ciagu po podtaczeniu urzadzeh przeprowadza si? przez 
probne palenie i stwierdzenie prawidtowego spalania si? materiatu opatowego, 

f) pozostate badania - w miar? potrzeby wykonanie badah podanych w pkt. 6.3.4. 
niniejszej specyfikacji technicznej. 

6.3.6. Wyniki przeprowadzonych badah powinny byc porownane z wymaganiami podanymi w 
pkt. 2.2. oraz 5. niniejszej specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy a takze 
protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy. 

6.4. Badania w czasie odbioru robot 

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza si? celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie 
wymagania dotyczace wykonania robot murowych, w szczegolnosci w zakresie: 

- zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow, 

- prawidtowosci oceny robot poprzedzajacych roboty murowe, 

- jakosci wykonania robot murowych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystac wyniki badah dokonanych przed 
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace 
wykonanych robot. 

Badania sprawdzajace jakosc wykonania robot murowych, wedtug pkt. 4. Warunkow 
technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych, cz?sc A, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe", 
wydanie ITB-2006 r. oraz normy archiwalnej PN-68/B-10020: 
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a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja - powinno byc przeprowadzone przez 
porownanie wykonanych konstrukcji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna 
oraz ze zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci 
dokonuje si? na podstawie ogl?dzin zewn?trznych i pomiarow; pomiar dtugosci i 
wysokosci konstrukcji przeprowadza si? z doktadnoscia do 10 mm; pomiar grubosci 
murow i osciezy wykonuje si? z doktadnoscia do 1 mm; za wynik nalezy przyjmowac 
srednia arytmetyczna z pomiarow w trzech roznych miejscach, 

b) sprawdzenie prawidtowosci wiazania elementow w murze, stykach i naroznikach -
nalezy przeprowadzac przez ogl?dziny w trakcie robot na zgodnosc z wymaganiami 
podanymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji, 

c) sprawdzenie grubosci spoin i ich wypetnienia - nalezy przeprowadzac przez 
ogl?dziny zewn?trzne i pomiar; pomiar dowolnie wybranego odcinka muru z doktadnoscia 
do 1 mm nalezy zawsze wykonac w przypadku murow licowych, natomiast w przypadku 
murow nielicowych - gdy na podstawie ogl?dzin uznano, ze grubosc spoiny moze byc 
przekroczona; srednia grubosc spoin poziomych nalezy obliczac przez odj?cie przeci?tnej 
grubosci elementu murowego od ilorazu wysokosci zmierzonego odcinka muru (o 
wysokosci co najmniej 1 m) i liczby warstw murowych; srednia grubosc spoiny poziomej 
nalezy okreslac identycznie, mierzac poziomy odcinek muru; w przypadku razacych 
roznic grubosci poszczegolnych spoin, sprawdzanie ich nalezy przeprowadzac oddzielnie, 
z doktadnoscia do 1 mm, na scisle okreslonych odcinkach muru, 

d) sprawdzenie zbrojenia w czasie odbioru kohcowego - nalezy przeprowadzac 
posrednio na podstawie protokotow odbioru robot spisywanych w trakcie wykonywania 
robot (pkt 6.3. niniejszej specyfikacji) i zapisow w dzienniku budowy; protokoty i zapisy 
powinny dotyczyc: 

- sprawdzenia srednic zbrojenia, ktore powinno byc wykonane suwmiarka z 
doktadnoscia do 0,5 mm, 

- sprawdzenia dtugosci zbrojenia (catkowitej i poszczegolnych odcinkow), ktore 
powinno byc wykonane tasma stalowa z doktadnoscia do 10 mm, 

- sprawdzenia rozstawienia i wtasciwego powiazania pr?tow oraz grubosci ich 
otulenia, ktore powinno byc wykonane z doktadnoscia do 1 mm, 

e) sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny oraz prostoliniowosci 
kraw?dzi muru - nalezy przeprowadzac przez przyktadanie w dwoch prostopadtych do 
siebie kierunkach, w dowolnym miejscu powierzchni muru, oraz do kraw?dzi muru, taty 
kontrolnej dtugosci 2 m, a nast?pnie przez pomiar z doktadnoscia do 1 mm wielkosci 
przeswitu mi?dzy tata a powierzchnia lub kraw?dzia muru, 

f) sprawdzenie pionowosci powierzchni i kraw?dzi muru - nalezy przeprowadzac z 
doktadnoscia do 1 mm; badanie mozna wykonac pionem murarskim i przymiarem z 
podziatka milimetrowa, 

g) sprawdzenie poziomosci warstw murowych - nalezy przeprowadzac przyrzadami 
stosowanymi do takich pomiarow np. poziomnica murarska i tata kontrolna lub 
poziomnica w?zowa, a przy budynkach o dtugosci ponad 50 m niwelatorem, 

h) sprawdzenie katow pomi§dzy przecinajacymi si? ptaszczyznami dwoch sasiednich 
murow - nalezy przeprowadzac mierzac z doktadnoscia do 1 mm odchylenie (przeswit) 
przecinajacych si? ptaszczyzn od kata przewidzianego w projekcie; odchylenie (przeswit) 
mierzy si? w odlegtosci 1 m od wierzchotka sprawdzanego kata; badanie mozna 
przeprowadzac stalowym katownikiem murarskim, tata kontrolna i przymiarem z 
podziatka milimetrowa, zmierzony przeswit nie powinien przekraczac wartosci podanych 
w tablicy 7 niniejszej specyfikacji, 

i) sprawdzenie prawidtowosci wykonania scianek dziatowych, nadprozy, gzymsow, 
przerw dylatacyjnych - nalezy przeprowadzac przez ogl?dziny zewn?trzne i pomiar na 
zgodnosc z dokumentacja projektowa i niniejsza specyfikacja techniczna, 

j) sprawdzenie liczby uzytych wyrobow utamkowych - nalezy przeprowadzac w trakcie 
robot przez ogl?dziny i stwierdzenie zgodnosci z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3. 
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niniejszej specyfikacji technicznej, 

k) sprawdzenie przewodow kominowych - poprzez sprawdzenie wlotow i wylotow 
przewodow i prawidtowosci ciagu po podtaczeniu urzadzeh gazowych, trzonow 
kuchennych, piecow ogrzewczych oraz kominkow, a takze w miar? potrzeby wykonanie 
pozostatych badah wymienionych w pkt. 6.3.5. niniejszej specyfikacji technicznej. 

Wyniki badah powinny byc porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. niniejszej 
specyfikacji technicznej i opisane w dzienniku budowy, protokole podpisanym przez 
przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT 

7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogolne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 7 

7.2. Szczegotowe zasady obmiaru robot murowych 

7.2.1. Ilosci poszczegolnych konstrukcji murowych oblicza si? wg wymiarow podanych w 
dokumentacji projektowej dla konstrukcji nieotynkowanych. 

7.2.2. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet ustala si? wg znormalizowanych wymiarow cegty 
6,5 x 12 x 25 cm, zgodnie z tablica 8. 

Tablica 8. Grubosci konstrukcji murowych z cegiet 

Grubosci scian w 
cegtach 

% 1/ 1 11 2 21 3 31 4 

Grubosci scian w 
cm 

6,5 12 25 38 51 64 77 90 103 

7.2.3. Fundamenty oblicza si? w metrach szesciennych ich obj?tosci 

Jako wysokosc fundamentu nalezy przyjmowac wysokosc od spodu fundamentu do poziomu 
pierwszej izolacji sciany. 

7.2.4. Sciany oblicza si?: 

• w metrach kwadratowych ich powierzchni 

lub 

• w metrach szesciennych ich obj?tosci. 

7.2.5. Scianki dziatowe oblicza si? w metrach kwadratowych ich powierzchni. 

7.2.6. Wysokosci scian murowanych na fundamentach nalezy przyjmowac od wierzchu 
fundamentu do wierzchu pierwszego stropu (nad podziemiem lub przyziemiem), a dla 
scian wyzszych kondygnacji od wierzchu stropu do wierzchu nast?pnego stropu. 

Wysokosci innych scian np. scian podparapetowych, scian kolankowych i poddaszy, attyk nalezy 
ustalac na podstawie dokumentacji projektowej. 

Wysokosc scianki dziatowej nalezy przyjmowac jako wysokosc od wierzchu fundamentu lub 
stropu, na ktorym ustawiona jest scianka do spodu nast?pnego stropu. 

7.2.7. Stupy, filarki i pilastry oblicza si? w metrach ich wysokosci. 

Gzymsy oblicza si? w metrach ich dtugosci mierzonej po najdtuzszej kraw?dzi. 

7.2.8. Od powierzchni / obj?tosci scian nalezy odejmowac: 

- powierzchnie / obj?tosci konstrukcji betonowych lub zelbetowych (z wyjatkiem 
prefabrykowanych nadprozy zelbetowych), jesli wypetniaja one wi?cej niz potow? grubosci 
sciany lub ich obj?tosc przekracza 0,01 m 3, 

- powierzchnie / obj?tosci kanatow spalinowych, dymowych lub wentylacyjnych murowanych z 

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej 
specyfikacji technicznej opracowanej przez O W E O B Promocja Sp. z o.o. 

31 
206



pustakow i ewentualnie obmurowanych cegtami lub ptytkami, 

- powierzchnie projektowanych otworow okiennych, drzwiowych i innych wi?kszych od 0,5 m 2, 

- obj?tosci otworow i wn?k wi?kszych od 0,05 m 3. 

Z powierzchni / obj?tosci scian nie potraca si?: 

- wszelkich bruzd instalacyjnych, niezaleznie od ich wymiarow, 

- oparc ptyt, sklepieh i belek stropowych, 

- cz?sci konstrukcji stalowych i drewnianych, 

- nadprozy z cegiet lub prefabrykowanych, 

- wn?k na liczniki gazowe i elektryczne, niezaleznie od ich wymiarow, 

- przewodow kominowych w scianach wznoszonych tacznie z przewodami. 

Przy potracaniu otworow i wn?k z powierzchni / obj?tosci muru uwzgl?dnia si? wymiary: 

- dla otworow bez oscieznic: w swietle muru, 

- dla otworow, w ktorych oscieznice sa obmurowywane rownoczesnie ze wznoszeniem muru: w 
swietle oscieznic, 

- dla otworow cyrklastych wedtug wymiarow wpisanych w nie trojkatow rownoramiennych. 

Od powierzchni scianek dziatowych nalezy odejmowac powierzchnie otworow, liczone wedtug 
projektowanych wymiarow w swietle oscieznic, a w przypadku ich braku w swietle muru. 

7.2.9. Potracane otwory w scianach murowanych, dla ktorych ustala si? odr?bne ceny 
wykonania osciezy, oblicza si? w sztukach. 

7.2.10. Kominy wolnostojace oblicza si? w metrach szesciennych ich obj?tosci wedtug 
projektowanych wymiarow zewn?trznych komina. Wysokosc komina przyjmuje si? od 
poziomu, od ktorego wyst?puje on jako wolno stojacy, do wierzchu komina. Wysokosc 
gtowic kominowych nad dachem przyjmuje si? od strony nizszej potaci. 

Od obj?tosci komina nie odlicza si? obj?tosci przewodow. Kanaty spalinowe, wentylacyjne i 
dymowe z pustakow oblicza si? w metrach dtugosci pojedynczego przewodu wedtug wymiarow 
podanych w projekcie. Ewentualne obmurowanie kanatow oraz szpatdowanie konstrukcji oblicza 
si? w metrach kwadratowych obmurowanej (szpatdowanej) powierzchni. 

7.2.11. Sklepienia ptaskie oblicza si? w metrach kwadratowych powierzchni ich rzutu na 
ptaszczyzn? pozioma. 

Powierzchni? rzutu oblicza si? w swietle murow lub podciagow, na ktorych opiera si? sklepienie. 
Z powierzchni rzutu odejmuje si? powierzchni? otworow wedtug ich projektowanych wymiarow w 
swietle. 

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT 

8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogolne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 8 

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu 

Przy robotach murowych istotnymi elementami ulegajacymi zakryciu sa zbrojenia i wewn?trzne 
cz?sci murow wielorz?dowych, szczelinowych oraz warstwowych. 

Odbior zbrojenia i innych elementow ulegajacych zakryciu musi byc dokonany w czasie robot 
murowych. 

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzic badania wymienione w pkt. 6.3., a wyniki badah 
porownac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5. niniejszej specyfikacji. 

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac elementy ulegajace 
zakryciu za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz specyfikacja 
techniczna i zezwolic na przystapienie do nast?pnych faz robot murowych. 
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Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny zbrojenie i inne elementy robot ulegajace 
zakryciu nie powinny byc odebrane. W takim przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje 
materiatow koniecznych do usuni?cia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac 
nalezy ponownie przeprowadzic badania. 

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem materiatow oraz robot ulegajacych 
zakryciu nalezy zapisac w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbior cz?sciowy 

Odbior cz?sciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej cz?sci robot. Odbioru cz?sciowego 
robot dokonuje si? dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robot. 

Celem odbioru cz?sciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usuni?cie przed odbiorem kohcowym. 

Odbior cz?sciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika 
budowy. 

Protokot odbioru cz?sciowego jest podstawa do dokonania cz?sciowego rozliczenia robot (jezeli 
umowa takq forme przewiduje). 

8.4. Odbior ostateczny (kohcowy) 

Odbior kohcowy stanowi ostateczna ocen? rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich 
zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. 

Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie 
przedtozonych dokumentow, wynikow badah oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslac umowa. 

Wykonawca robot obowiazany jest przedtozyc komisji nast?pujace dokumenty: 

- dokumentacj? projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, 

- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 
robot, 

- dziennik budowy i ksiazki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, 

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych 
materiatow i wyrobow budowlanych, 

- protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu, 

- protokoty odbiorow cz?sciowych, 

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow, 

- wyniki badah laboratoryjnych, badah kominiarskich i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac si? przedtozonymi dokumentami, 
przeprowadzic badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej 
oraz dokonac oceny wizualnej. 

Roboty murowe powinny byc odebrane, jezeli wszystkie wyniki badah s a pozytywne, a 
dostarczone przez wykonawc? dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod wzgl?dem 
merytorycznym. 

Jezeli chociazby jeden wynik badah byt negatywny roboty murowe nie powinny byc przyj?te. 
W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nast?pujacych rozwiazah: 

- jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujacych, usunac niezgodnosci robot z 
wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej i pkt. 5 niniejszej specyfikacji 
technicznej oraz przedstawic roboty murowe ponownie do odbioru, 
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- jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazaja bezpieczehstwu konstrukcji i uzytkownika oraz 
trwatosci elementow murowych zamawiajacy moze wyrazic zgod? na dokonanie odbioru 
kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh 
umownych, 

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest do 
usuni?cia wadliwie wykonanych robot murowych, wykonania ich ponownie i powtornego 
zgtoszenia do odbioru. 

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze byc dokonany po ich uzupetnieniu. 

Z czynnosci odbioru sporzadza si? protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i 
wykonawcy. Protokot powinien zawierac: 

- ustalenia podj?te w trakcie prac komisji, 

- ocen? wynikow badah, 

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuni?cia, 

- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot murowych z zamowieniem. 

Protokot odbioru kohcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia kohcowego pomi?dzy 
zamawiajacym a wykonawca. 

8.5. Odbior po uptywie okresu r?kojmi i gwarancji 

Celem odbioru po okresie r?kojmi i gwarancji jest ocena stanu konstrukcji murowych po 
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robot 
poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad. 

Odbior po uptywie okresu r?kojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
konstrukcji murowych, z uwzgl?dnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbior ostateczny 
(kohcowy)". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potraceh wynikajacych z obnizonej jakosci robot. 

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosic wykonawcy wszystkie 
zauwazone wady w wykonanych konstrukcji murowych. 
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9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZACYCH 

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy rozliczenia robot podano w ST „Wymagania 
ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci 

Rozliczenie robot murowych moze byc dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu 
robot i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbiorow 
cz?sciowych robot. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomi?dzy zamawiajacym a wykonawca nast?puje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu robot murowych 

Sposob I 

Ceny jednostkowe robot obejmuja rowniez koszty montazu, demontazu i pracy rusztowah 
niezb?dnych do wykonania robot na wysokosci powyzej 4,5 m od poziomu ich ustawienia oraz 
koszty pomostow i barier zabezpieczajacych. 

Sposob II 

Ceny jednostkowe robot nie obejmuja kosztow montazu, demontazu i pracy rusztowah do 
wykonania konstrukcji murowych o wysokosci powyzej 4,5 m a takze pomostow i barier 
zabezpieczajacych. Koszty tych rusztowah, pomostow i barier b?da rozliczane w oddzielnych 
pozycjach kosztorysu. 

Ceny jednostkowe nie obejmuja podatku VAT. 

Podstaw? rozliczania robot murowych stanowi ustalona w umowie kwota ryczattowa za 
okreslony zakres robot obejmujacy konstrukcje murowe. 

Kwota ryczattowa obejmujaca konstrukcje murowe uwzgl?dnia koszty wykonania nast?pujacych 
robot murowych oraz prac z nimi zwiazanych takich jak: 

- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narz?dzi i sprz?tu, 

- obstug? sprz?tu, 

- ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i prac? rusztowah niezb?dnych do 
wykonania robot murowych, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac, 

- zabezpieczenie robot wykonanych przed rozpocz?ciem wznoszenia konstrukcji murowych, 
przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot murowych, 

- przygotowanie zapraw murarskich wykonywanych na miejscu budowy, 

- ocen? prawidtowosci wykonania robot poprzedzajacych wykonanie konstrukcji murowych, 

- wymurowanie konstrukcji murowych, 

- wykonanie narozy i stykow scian, bruzd, gniazd oporowych oraz szczelin dylatacyjnych, 

- obmurowanie kohcow belek, 

- wykonanie, sprawdzenie i odgruzowanie przewodow w trakcie robot, 

- zamurowanie otworow kontrolnych, 

- robocizna zwiazana z obsadzeniem drzwiczek kontrolnych, wspornikow, itp., 

- zamurowanie otworow komunikacyjnych, 

- zamurowanie bruzd i przebic po wykonaniu robot instalacyjnych, 

- usuni?cie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeh powstatych w czasie murowania, 
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- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych roboty wykonane przed 
rozpocz?ciem wznoszenia konstrukcji murowych, 

- usuni?cie gruzu i innych pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposob podany w 
szczegotowej specyfikacji technicznej (opisac sposob usuni?cia pozostatosci i odpadow), 

- likwidacj? stanowiska roboczego, 

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy 

1. PN-EN 197-1:2002 

Cement - C z ? s c 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego 
uzytku. 

2. PN-EN 197-1:2002/A1:2005 

jw. 

3. PN-EN 413-1:2005 

Cement murarski - Cz?sc 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci. 

4. PN-EN 459-1:2003 

Wapno budowlane - C z ? s c 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci. 

5. PN-EN 771-1:2006 

Wymagania dotyczace elementow murowych - C z ? s c 1: Elementy murowe ceramiczne. 

6. PN-EN 771-2:2006 

Wymagania dotyczace elementow murowych - C z ? s c 2: Elementy murowe silikatowe. 

7. PN-EN 771-3:2005 

Wymagania dotyczace elementow murowych - Cz?sc 3: Elementy murowe z betonu 
kruszywowego (z kruszywami zwyktymi i lekkimi). 

8. PN-EN 771-3:2005/A1:2006 

jw. 

9. PN-EN 771-4:2004 

Wymagania dotyczace elementow murowych - Cz?sc 4: Elementy murowe z 
autoklawizowanego betonu komorkowego. 

10. PN-EN 771-4:2004/A1:2006 

jw. 

11. PN-EN 771-5:2005 

Wymagania dotyczace elementow murowych - Cz?sc 5: Elementy murowe z kamienia 
sztucznego. 

12. PN-EN 771-5:2005/A1:2006 

jw. 

13. PN-EN 771-6:2007 

Wymagania dotyczace elementow murowych - Cz?sc 6: Elementy murowe z kamienia 
naturalnego. 

14. PN-EN 845-1:2004 

Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow - Cz?sc 1: Kotwy, listwy kotwiace, wieszaki i 
wsporniki. 

15. PN-EN 845-2:2004 
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Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow - Cz?sc 2: Nadproza. 

16. PN-EN 845-2:2004/Ap1:2005 

jw. 

17. PN-EN 845-3:2004 

Specyfikacja wyrobow dodatkowych do murow - Cz?sc 3: Stalowe zbrojenie do spoin 
wspornych. 

18. PN-EN 998-1:2004 

Wymagania dotyczace zapraw do murow - Cz?sc 1: Zaprawa tynkarska. 

19. PN-EN 998-1:2004/AC:2006 

jw. 

20. PN-EN 998-2:2004 

Wymagania dotyczace zapraw do murow - Cz?sc 1: Zaprawa murarska. 

21. PN-EN 1008:2004 

Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci 
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu. 

22. PN-EN 1015-2:2000 

Metody badah zapraw do murow - Pobieranie i przygotowanie probek zapraw do badah. 

23. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(U) 

jw. 

24. PN-EN 1015-3:2000 

Metody badah zapraw do murow - Okreslenie konsystencji swiezej zaprawy (za pomoca stolika 
rozptywu). 

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 badah zapraw do murow - Okreslenie g?stosci obj?tosciowej swiezej zaprawy. 

28. PN-EN 1015-6:2000/A1:2007(U) 

jw. 

29. PN-EN 1015-7:2000 

Metody badah zapraw do murow - Okreslenie zawartosci powietrza w swiezej zaprawie. 

30. PN-EN 1015-9:2001 

Metody badah zapraw do murow - Cz?sc 9: Okreslenie czasu zachowania wtasciwosci 
roboczych i czasu korekty swiezej zaprawy. 

31. PN-EN 1015-9:2001/A1:2007(U) 

jw. 

32. PN-EN 1015-10:2001 

Metody badah zapraw do murow - Cz?sc 10: Okreslenie g?stosci wysuszonej stwardniatej 
zaprawy. 

33. PN-EN 1015-10:2001/A1:2007(U) 

jw. 

34. PN-EN 1015-11:2001 
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Metody badah zapraw do murow - C z ? s c 11: Okreslenie wytrzymatosci na zginanie i sciskanie 
stwardniatej zaprawy. 

35. PN-EN 1015-11:2001/A1:2007(U) 

jw. 

36. PN-EN 1015-17:2002 

Metody badah zapraw do murow - C z ? s c 17: Okreslenie zawartosci chlorkow rozpuszczalnych w 
zaprawie. 

37. PN-EN 1015-17:2002/A1:2005(U) 

jw. 

38. PN-EN 1015-18:2003 

Metody badah zapraw do murow - C z ? s c 18: Okreslenie wspotczynnika absorpcji wody 
spowodowanej podciaganiem kapilarnym stwardniatej zaprawy. 

39. PN-EN 1052-3:2003 

Metody badah murow - C z ? s c 3: Okreslenie poczatkowej wytrzymatosci muru na scinanie. 

40. PN-EN 1052-3:2004/A1:2007(U) 

jw. 

41. PN-EN 1443:2005 

Kominy - Wymagania ogolne. 

42. PN-EN 1457-2003 

Kominy - Ceramiczne wewn?trzne przewody kominowe - Wymagania i metody badah. 

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 okreslania obliczeniowych wartosci cieplnych. 

46. PN-EN 1745:2004/Ap1:2006 

jw. 

47. PN-EN 1806:2006(U) 

Kominy - Gliniane / ceramiczne ksztattki kanatow spalinowych do kominow jednosciennych -
Wymagania i metody badah. 

48. PN-EN 1857:2005 

Kominy - Cz?sci sktadowe - Betonowe kanaty wewn?trzne. 

49. PN-EN 1857:2005/AC:2007 

jw. 

50. PN-EN 1858:2005 

Kominy - Cz?sci sktadowe - Ksztattki betonowe. 

51. PN-EN 1996-1-1:2006(U) 

Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cz?sc 1-1: Reguty ogolne dla zbrojonych i 
niezbrojonych konstrukcji murowych. 

52. PN-EN 1996-1-2:2005(U) 

Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - Cz?sc 1-2: Reguty ogolne - Projektowanie 
konstrukcji na wypadek pozaru. 

53. PN-EN 1996-2:2006(U) 
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Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - C z ? s c 2: Uwarunkowania projektowe, dobor 
materiatow i wykonawstwo konstrukcji murowych. 

54. PN-EN 1996-3:2006(U) 

Eurokad 6: Projektowanie konstrukcji murowych - C z ? s c 3: Uproszczone metody obliczania 
niezbrojonych konstrukcji murowych. 

55. PN-EN 13055-1:2003 

Kruszywa lekkie - C z ? s c 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 kominow z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi - Cz?sc 1: 
Wymagania i metody badah odpornosci na pozar sadzy. 

58. PN-EN 13063-2:2005(U) 

Kominy - System kominow z glinianymi / ceramicznymi kanatami spalinowymi - Cz?sc 2: 
Wymagania i metody badah w warunkach wilgotnych. 

59. PN-EN 13069:2005(U) 

Kominy - Gliniane / ceramiczne obudowy systemow kominowych - Wymagania i metody badah. 

60. PN-EN 13139:2003 

Kruszywa do zaprawy. 

61. PN-EN 13139:2003/AC:2004 

jw. 

62. PN-EN 13229:2002 

Wktady kominkowe wraz z kominkami otwartymi na paliwa state - 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 wyrobow budowlanych i Elementow budynkow - Cz?sc 1: Klasyfikacja na 
podstawie badah reakcji na ogieh. 

67. PN-84/B-01080 

Kamieh dla budownictwa i drogownictwa - Podziat i zastosowanie wedtug wtasnosci 
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 zelbetowe - Obliczenia statyczne i projektowanie. 

73. PN-B-03264:2002 

Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr?zone - 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 wytrzymatosciowych. 

78. PN-B-10104:2005 

Wymagania dotyczace zapraw murarskich ogolnego przeznaczenia - Zaprawy o okreslonej 
sktadzie materiatowym, wytwarzane na miejscu budowy. 

79. PN-89/B-10425 

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegty - Wymagania techniczne i 
badania przy odbiorze. 

80. PN-B-11200:1996 

Materiaty kamienne - Bloki, formaki, ptyty surowe. 

81. PN-B-11201:1996 

Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Podokienniki zewn?trzne. 

82. PN-B-11203:1997 

Materiaty kamienne - Elementy kamienne, ptyty do oktadzin pionowych zewn?trznych i 
wewn?trznych. 

83. PN-B-11204:1996 

Materiaty kamienne - Elementy kamienne - Ptyty cokotowe zewn?trzne. 

84. PN-B-11206:1996 

Materiaty kamienne - Elementy kamienne, podokienniki wewn?trzne. 

85. PN-B-11210:1996 

Materiaty kamienne - Kamieh tamany. 

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 komorkowego - Elementy 
drobnowymiarowe. 

90. PN-89/H-84023.06 

Stal okreslonego 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 zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 
r. Nr 204, poz. 2087 z pozn. zmianami). 

- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 
r. Nr 11, poz. 84 z pozn. zmianami). 

10.3. Rozporzadzenia 

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego 
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 

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

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace 
bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi 
zmianami). 

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow 
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pozn. zmianami). 

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny 
zgodnosci, wymagah, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie 
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem C E (Dz. U. z 
2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow 
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z pozn. zmianami). 

- Rozporzadzenie 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 
pozn. zmianami). 

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania 
opakowah substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, 
poz. 1679 z pozn. zmianami). 

10.4. Inne dokumenty i instrukcje 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Wymagania ogolne Kod 
C P V 45000000-7, wydanie II O W E O B Promocja - 2005 rok. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Cz?sc A - Roboty ziemne i 
konstrukcyjne, zeszyt 3 „Konstrukcje murowe", wydanie ITB - 2006 rok. 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, cz?sc 2, wydanie Arkady 
- 1990 rok. 
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1. C Z E S C O G O L N A 

2. WYMAGANIA D O T Y C Z A C E WLASCIWOSCI MATERIALOW 

3. WYMAGANIA D O T Y C Z A C E S P R Z E T U , MASZYN I NARZEDZI 

4. WYMAGANIA D O T Y C Z A C E S R O D K O W T R A N S P O R T U 
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 
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T O W A R Z Y S Z A C Y C H 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Najwazniejsze oznaczenia i skroty: 

ST - Specyfikacja Techniczna 

SST - Szczegotowa Specyfikacja Techniczna 

ITB - Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ - Program Zabezpieczenia Jakosci 
IBDiM - Instytut Budowy Drog i Mostow 
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1. CZE_SC OGOLNA 

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj^cego 

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i 
odbioru robot zwiazanych z wykonaniem hydroizolacji zespolonej oraz oktadziny ceramicznej na 
tarasach naziemnych. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i 
realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2., a obj^tych zamowieniem okreslonym w pkt. 1.8. 

Odst^pstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec miejsce tylko w 
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze 
podstawowe wymagania b§da spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z 
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl^dnieniu 
przepisow bhp. 

1.4. Zakres robot obj^tych ST 
Specyfikacja dotyczy wykonania hydroizolacji zespolonej tarasu naziemnego oraz wykonania 
oktadziny ceramicznej obejmuje uszczelnienie z tzw. powierzchniowym odprowadzeniem wody. 
Oznacza to, ze cata woda opadowa odprowadzana jest po powierzchni tarasu, a warstwa 
hydroizolacji znajduje si§ bezposrednio pod wyktadzina ceramiczna. 

Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow 
wykorzystywanych do kompleksowego wykonania prac hydroizolacyjnych i oktadzinowych. 
Specyfikacja definiuje wymagania w zakresie robot przygotowawczych, robot podstawowych i 
odbiorow tych robot. Specyfikacja ta nie dotyczy wykonania robot betoniarskich i zbrojarskich 
zwiazanych z wykonaniem ptyty nosnej fundamentowej, napraw i reprofilacji uszkodzonych ptyt, 
jak rowniez systemow z drenazowym odprowadzeniem wody. 

1.5. Okreslenia podstawowe i definicje 
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami oraz 
okresleniami podanymi w ST „Wymagania ogolne" Kod C P V 45000000-7, pkt 1.4. 

Taras naziemny - element konstrukcji sktadajacy si§ z ptyty nosnej posadowionej na tawach 
fundamentowych, pod ktora nie ma pomieszczen (przestrzen pod ptyta wypetniona jest gruntem). 
Powierzchnia tarasu naziemnego znajduje si§ na poziomie porownywalnym z poziomem 
otaczajacego terenu. 

Powierzchniowy sposob odprowadzenia wody - sposob wykonania hydroizolacji powierzchni 
tarasu (lub balkonu) zaktadajacy catkowite odprowadzenie wody opadowej po powierzchni 
uzytkowej (np. oktadzinie ceramicznej). 

Drenazowy sposob odprowadzenia wody - sposob wykonania hydroizolacji zaktadajacy 
mozliwosc wnikania wody opadowej w warstwy wierzchnie konstrukcji tarasu. Polega na 
odprowadzeniu wody opadowej zarowno po powierzchni uzytkowej (oktadzina ceramiczna, 
dekoracyjne ptyty chodnikowe, kostka betonowa) jak i poprzez specjalna warstw? drenujaca. 

Uszczelnienie zespolone - inaczej podptytkowe, uszczelnienie z elastycznej mikrozaprawy 
uszczelniajacej bezposrednio pod oktadzina ceramiczna. 
Cementowa zaprawa klej^ca - mieszanina wiazacych hydraulicznie spoiw, kruszyw i dodatkow 
organicznych, mieszana z woda lub sktadnikiem ciektym (ptynem zarobowym) bezposrednio 
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przed uzyciem. 
Elastyczna cienkowarstwowa zaprawa (szlam, mikrozaprawa) uszczelniajaca - jedno- lub 
dwusktadnikowa wodoszczelna i wodoodporna polimerowo-cementowa powtoka o grubosci 2-3 
mm zdolna do przenoszenia rys podtoza o szerokosci rozwarcia nie mniejszej niz 0,5 mm. 

Jastrych zespolony - zespolony z podtozem podktad cementowy wykonany na ptycie 
konstrukcyjnej tarasu naziemnego (zespolony z nia za pomoca warstwy sczepnej). 

Warstwa sczepna - polimerowo-cementowa warstwa pomi?dzy betonem oraz jastrychem 
zespolonym, poprawiajaca przyczepnosc i uniemozliwiajaca powstawanie zbyt duzych napr?zen 
(i w konsekwencji odspojenia) w strefie styku, powstatych na skutek roznic w zakresie 
odksztatcen spr?zystych lub termicznych. 

Nakladanie kleju tylko na jedna powierzchni? (metoda pacy zabkowanej lub metoda 
narzucania - ang. floating method) - sposob uktadania polegajacy na nanoszeniu zaprawy 
klejacej tylko na powierzchni? uktadania zwykle paca, w celu uzyskania rownomiernej warstwy, 
ktora nast?pnie profiluje si? paca zabkowana. 

Nakladanie kleju na obydwie powierzchnie (metoda narzucania i rozprowadzania - ang. 
floating and buttering method) - sposob uktadania polegajacy na nanoszenia zaprawy klejacej 
na powierzchni? uktadania i na ptytk? w celu uzyskania petnego podparcia spodniej cz?sci ptytki. 

Czas dojrzewania - okres od momentu wymieszania materiatu cementowego (kleju, szlamu, 
jastrychu) do momentu jego gotowosci do uzycia. 

Zywotnosc (czas obrabialnosci, czas obrobki) - maksymalny czas, w jakim materiat 
cementowy moze byc uzyty po zarobieniu. 

Czas otwarty - maksymalny czas po naniesieniu kleju, kiedy ptytki moga byc osadzone w 
warstwie kleju tak, aby uzyskac wymagana przyczepnosc. 

Korygowalnosc - maksymalny czas, w ktorym mozna poprawic potozenie ptytki w warstwie 
kleju bez istotnej utraty wytrzymatosci. 

Odksztalcalnosc - podatnosc utwardzonego kleju (lub zaprawy spoinujacej) na deformacj? 
pomi?dzy ptytka ceramiczna a podtozem, bez uszkodzenia. 
Odksztalcenie poprzeczne - ugi?cie badane wg PN-EN 12002:2005 Kleje do ptytek -
Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw do spoinowania 
zmierzone w srodkowym punkcie beleczki ze zwiazanej zaprawy klejacej lub spoinujacej. 
Dopuszcza si? w indywidualnych przypadkach nienormowe oznaczenia odksztatcalnosci 
poprzecznej, o ile odzwierciedlaja one rzeczywiste warunki pracy zaprawy klejacej lub 
spoinujacej. 

Kit - wyrob w postaci nieprofilowanej, ktory umieszczony w szczelinie uszczelnia ja przylegajac 
do wtasciwych powierzchni wewnatrz szczeliny. 

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot hydroizolacyjnych i okladzinowych 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z 
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogolne wymagania dotyczace robot podano w ST „Wymagania ogolne" Kod C P V 45000000-7, 
p. 1.5. 

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW 
2.1. Ogolne wymagania dotyczace wlasciwosci materialow, ich pozyskiwania i 

skladowania podano w ST „Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2 
Materiaty wchodzace w sktad systemu hydroizolacji tarasu naziemnego i b?dace w mysl Ustawy 
o wyrobach budowlanych z dnia 16. kwietnia 2004 r. materiatami budowlanymi (Dz. U. Nr 92 poz. 
881) wprowadzone do obrotu i stosowane w budownictwie na terytorium R P powinny miec: 
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- oznakowanie znakiem C E co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowana 
norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata techniczna 
lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznana przez Komisj? Europejska za zgodna z 
wymaganiami podstawowymi, albo 

- oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sa to wyroby nie podlegajace 
obowiazkowemu oznakowaniu C E , dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma 
lub aprobata techniczna, badz uznano za „regionalny wyrob budowlany", albo 

- deklaracj? zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydana przez producenta, jezeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie dla 
zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisj? Europejska. 

Oznakowanie powinno umozliwiac identyfikacj? producenta i typu wyrobu, kraju pochodzenia 
oraz daty produkcji (okresu przydatnosci do uzytkowania). 

2.2. Rodzaje materialow 
Wszystkie materiaty zastosowane do wykonania kompleksowej hydroizolacji tarasu naziemnego 
wykonania oktadziny ceramicznej powinny byc rozwiazaniami systemowymi i powinny 
odpowiadac wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych, kartach technicznych itp.). 

2.2.1. Warstwa spadkowa 
Jezeli spadek nie jest wykonstruowany za pomoca ptyty, nalezy wykonac warstw? spadkowa. 
Jest ona wykonywana zawsze jako jastrych zespolony na warstwie sczepnej. Zalecany spadek 
ptaszczyzny balkonu wynosi 1,5-2%, minimalny 1%. 

Do wykonywania warstwy spadkowej zastosowac mozna: 

- jastrychy cementowe wg PN-EN 13813:2003 Podktady podtogowe oraz materiaty do ich 
wykonania - Materiaty - Wtasciwosci i wymagania klasy minimum C20, 

- zaprawy naprawcze np. typu P C C z systemow naprawy konstrukcji betonowych i zelbetowych 
klasyfikowane przynajmniej jako R2 zgodnie z PN-EN 1504-3:2006 Wyroby i systemy do 
ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, wymagania, sterowanie jakoscia i ocena 
zgodnosci - Cz?sc 3: Naprawy konstrukcyjne i niekonstrukcyjne lub zgodne z innymi 
dokumentami odniesienia (aprobata ITB, aprobata IBDiM) o wytrzymatosci na sciskanie 
przynajmniej 15 MPa, 

- betony klasy minimum C16/C20 wg PN-EN 206-1:2003 Beton - Cz?sc 1: Wymagania, 
wtasciwosci, produkcja i zgodnosc. 

Podane powyzej parametry wytrzymatosciowe sa wymaganiami minimalnymi, nalezy je 
zawsze porownac z wytrzymatoscia ptyty konstrukcyjnej tarasu naziemnego. 

Stosujac tradycyjne zaprawy cementowe lub betony nalezy zwracac uwag?, ze ich skurcz 
powinien byc jak najmniejszy, natomiast odpornosc na czynniki atmosferyczne jak najwi?ksza. 
Dlatego nie wolno stosowac zapraw i betonow bez dodatkow polimerowych, plastyfikatorow itp. 
Grubosc tak wykonanej warstwy w najcienszym miejscu nie moze byc mniejsza niz 3 cm. 

Grubosc w najcienszym miejscu warstwy spadkowej wykonanej z suchej zaprawy zarabianej 
woda (jastrychy cementowe wg PN-EN 13813:2003) okresla producent (zalecane 1 cm). 

Grubosc w najcienszym miejscu warstwy spadkowej wykonanej z zapraw typu P C C zalezy od 
wytycznych producenta dla zastosowanej zaprawy. 

Do wykonania warstwy sczepnej nalezy stosowac przeznaczone do tego materiaty 
(systemowe lub zalecane przez producenta). Niedozwolone jest wykonywanie warstwy 
spadkowej bezposrednio na ptycie nosnej tarasu naziemnego bez warstwy sczepnej. 

2.2.2. Elastyczne szlamy (mikrozaprawy) uszczelniajace 
Zestawienie najwazniejszych wtasciwosci technicznych wyrobow przeznaczonych do 
wykonywania elastycznych powtok hydroizolacyjnych wykonywanych z materiatow zawierajacych 
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cement wg ZUAT-15/IV.13/2002 - Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania 
powtok hydroizolacyjnych podano w tablicy 1: 

Tablica 1. Wfasciwosci techniczne wyrobow do wykonywania elastycznych powlok 
hydroizolacyjnych 

Lp. Wtasciwosci Wymagania 

Mieszanka sktednikow 

1. Czas wstepnego twardnienia < 12 godzin 
2. Sptywnosc z powierzchni pionowej 

bezposrednio po natozeniu 
brak 

Powtoka 

3. Przyczepnosc do podtoza > 0,5 MPa 
4. Przyczepnosc miedzywarstwowa > 0,5 MPa 
5. Wodoszczelnosc > 0,3 MPa 
6. Odpornosc na dziatanie mrozu Przyczepnosc do podtoza > 0,5 MPa 

Wodoszczelnosc > 0,3 MPa 
7. Maksymalne naprezenie 

rozciagajace 
> 0,4 MPa 

8. Wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu > 8% 

9. Odpornosc na powstawanie rys 
podtoza 

> 0,5 mm 

10. Odpornosc na zmeczenie Brak pekniec w rejonie szczeliny badawczej oraz 
innych uszkodzen na catej powierzchni probki 
mogacych miec wptyw na szczelnosc powtoki 

2.2.3.Zaprawy klejace 

Do przyklejania wyktadzin ceramicznych stosuje sie kleje klasy C2 wg PN-EN 12004:2002 Kleje 
do ptytek. Definicje i wymagania techniczne — ktorych odksztatcalnosc poprzeczna wg PN-EN 
12002:2005 Kleje do ptytek - Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejow i 
zapraw do spoinowania - sklasyfikowano jako S2 (kleje o wysokiej odksztatcalnosci) lub S1 
(kleje odksztatcalne). 

Dopuszcza sie w indywidualnych przypadkach nienormowe oznaczenia odksztatcalnosci 
poprzecznej, o ile odzwierciedlaja one rzeczywiste warunki pracy kleju. 

Niedopuszczalne jest stosowanie klejow, ktorych odksztatcalnosc poprzeczna nie zostata w 
zaden sposob okreslona. 

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 

Odksztatcalnosc poprzeczna w mm 
- Klasa S2 
- Klasa S1 

> 5 
2,5 - 5 

Wymagania wg PN-EN 12004 

Przyczepnosc [N/mm2], 28 dni w +23 ± 2°C przy 50 ± 5% wilg. wzgl. > 1 MPa 

Przyczepnosc [N/mm2], 7 dni w +23 ± 2°C przy 50 ± 5% wilg. wzgl. + 21 dni w 
wodzie 

> 1 MPa 
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Przyczepnosc [N/mm2], 14 dni w +23 ± 2°C przy 50 ± 5% wilg. wzgl. + 14 dni w 70 
± 2 °C 

> 1 MPa 

Przyczepnosc [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 ± 20mi n) do +15 ± 3°C (w czasie 
120 ± 20min) 

> 1 MPa 

2.2.4.Cementowa zaprawa spoinujaca 
Wymagania w stosunku do zapraw spoinujacych wg PN-EN 13888:2004 Zaprawy do 
spoinowania ptytek - Definicje i wymagania techniczne podaje tablica 3. 

Tablica 3. Wymagania stawiane zaprawom spoinowym 

Lp. Wtasciwosc Wymagania 

Wymagania podstawowe 
1. Odpornosc na scieranie, mm 3 < 2000 
2. Wytrzymatosc na zginanie po przechowywaniu w warunkach suchych, N/mm 2 > 3,5 
3. Wytrzymatosc na zginanie po cyklach zamrazania i rozmrazania, N/mm 2 > 3,5 
4. Wytrzymatosc na sciskanie po przechowywaniu w warunkach suchych, N/mm 2 > 15 
5. Wytrzymatosc na sciskanie po cyklach zamrazania i rozmrazania, N/mm 2 > 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 odpornosc na scieranie, mm 3 < 1000 

10. Zmniejszona absorpcja wody po 30 minutach, g < 2 
11. Zmniejszona absorpcja wody po 240 minutach, g < 5 

Na tarasach naziemnych nalezy stosowac zaprawy o zmniejszonej absorpcji wody i wysokiej 
odpornosci na scieranie, a wiec klasyfikowane jako C G 2 W Ar lub C G 2 W wg PN-EN 
13888:2004. 

2.2.5.Elastyczna masa do wypetnien dylatacji 
Do wypetnienia szczelin dylatacyjnych w wyktadzinie ceramicznej stosuje sie elastyczne kity 
(masy) na bazie wielosiarczkow (tiokoli), poliuretanow lub silikonow. Nalezy stosowac kity 
konstrukcyjne typu F wg PN-EN ISO 11600:2004 Konstrukcje budowlane - Wyroby do 
uszczelniania - Klasyfikacja i wymagania dotyczace kitow. Klase zastosowanego kitu okresla 
dokumentacja techniczna. Kit tiokolowy moze alternatywnie spetniac wymogi normy 
PN-B-30151:1997 Kit tiokolowy. 

Zmiana szerokosci szczeliny dylatacyjnej nie moze byc wieksza niz zdolnosc zastosowanej 
masy do przenoszenia odksztatcen. Zastosowany materiat musi byc ponadto odporny na 
oddziatywanie czynnikow atmosferycznych. 

2.2.6.Oktadziny ceramiczne 

Na tarasach naziemnych stosowac mozna ptytki ceramiczne zgodne z PN-EN 14111:2005 Ptytki 
i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie, mrozoodporne wg 
PN-EN ISO 10545-12:1999 Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci. W praktyce 
najlepiej sprawdzaja sie ptytki prasowane grupy BIa oraz BIb (te ostatnie zazwyczaj cechuja sie 
nasiakliwoscia na poziomie 2%) jak rowniez ptytki ciagnione o nasiakliwosci nie przekraczajacej 
3^4%. Ptytki gresowe cechuja sie nasiakliwoscia na poziomie nie przekraczajacym 0,5%, mozna 
je wiec uznac ze s a mrozoodporne w swietle PN-EN ISO 10545-12:1999. 

Pozostate wymogi takie jak klasa scieralnosci, odpornosc na scieranie wgtebne, 
antyposlizgowosc itp. okresla dokumentacja techniczna. 

2.2.7.Woda 
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Do przygotowania zapraw stosowac mozna wode odpowiadajaca wymaganiom normy PN-EN 
1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena 
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu". 

2.2.8.Pozostale materialy 

Wymagania stawiane pozostatym sktadnikom systemu takim jak tasmy uszczelniajace, specjalne 
gruntowniki, preparaty (zaprawy) do wykonywania warstwy sczepnej, zaprawy do zakotwien i 
mocowan, itp. okreslaja SST producentow systemu uszczelnien tarasow naziemnych. Wymogi 
stawiane pozostatym materiatom jak rowniez materiatom przygotowywanym na placu budowy 
okreslaja dokumentacja projektowa oraz SST zastosowanych materiatow. 

Kruszywo, jezeli jest stosowane do wytwarzania zapraw na budowie, powinno spetniac 
wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zaprawy" 

Cement, jezeli jest stosowany do wytwarzania zapraw na budowie, powinien spetniac 
wymagania z normy: PN-EN 197-1:2002 - „Cement. Czesc 1: sktad, wymagania i kryteria 
zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku". 

Szczegotowe wymagania dotyczace kruszywa (rodzaj, krzywa przesiewu), spoiwa (cement), 
rodzaju i klasy zaprawy oraz ewentualnych dodatkow (np. emulsje polimerowe itp.) podaja 
odpowiednie szczegotowe specyfikacje techniczne (SST) dla tych materiatow. 

2.3. Warunki przyj?cia na budow? wyrobow do wykonywania uszczelnien tarasow 
naziemnych 

Wyroby do wykonywania hydroizolacji i wyktadzin tarasow naziemnych moga byc przyjete na 
budowe, jesli spetniaja nastepujace warunki: 
- sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i w 

niniejszej specyfikacji technicznej, 
- sa w oryginalnie zamknietych opakowaniach, 

- sa oznakowane w sposob umozliwiajacy petna identyfikacje, 
- spetniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 

- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobow budowlanych, zgodnie z ustawa z 16 kwietnia 
2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881), karty techniczne wyrobow 
lub zalecenia producentow dotyczace stosowania wyrobow, 

- niebezpieczne sktadniki systemu i/lub materiaty pomocnicze, w zakresie wynikajacym z 
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U. Nr 11, 
poz. 84 z pozn. zmianami), posiadaja karty charakterystyki substancji niebezpiecznej, 
opracowane zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie 
karty charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, 
poz. 1171 z pozn. zmianami), 

- opakowania wyrobow zakwalifikowanych do niebezpiecznych spetniaja wymagania podane w 
rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania opakowan 
substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z pozn. 
zmianami), 

- spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia 
prac powinien sie konczyc przed zakonczeniem podanych na opakowaniach terminow 
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow). 

Niedopuszczalne jest stosowanie do prac hydroizolacyjnych i wykladzinowych 
materialow nieznanego pochodzenia. 

Przyj?cie materialow i wyrobow na budow? powinno byc potwierdzone wpisem do 
dziennika budowy lub protokolem przyj?cia materialow. 

2.4. Warunki przechowywania wyrobow wchodzacych w sklad systemu hydroizolacji i 
wykonywania wykladzin ceramicznych tarasow naziemnych 
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Wszystkie wyroby powinny byc przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja 
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentow odniesienia tj. norm badz aprobat 
technicznych lub wytycznych wynikajacych z niniejszej specyfikacji technicznej. 

Jezeli w sktad systemu wchodza wyroby zaklasyfikowane jako niebezpieczne, sposob 
magazynowania musi uwzgledniac ochrone zdrowia cztowieka i bezpieczenstwa oraz ochrone 
srodowiska, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r. w sprawie karty 
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140 poz. 1171) 
z pozniejszymi zmianami. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania wyrobow opakowanych powinno byc kryte, 
suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznieciem i 
przed dziataniem promieni stonecznych. 

Wyroby konfekcjonowane powinny byc przechowywane w oryginalnych, zamknietych 
opakowaniach w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C, o ile SST nie mowi inaczej. 
Wyroby pakowane w worki powinny byc uktadane na paletach lub drewnianej wentylowanej 
podtodze, w ilosci warstw nie wiekszej niz 10. 

Jezeli nie ma mozliwosci poboru wody na miejscu wykonywania robot, to wode nalezy 
przechowywac w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przechowywac 
wody w opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej 
przetrzymywano materiaty mogace zmienic sktad chemiczny wody. 

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZEJU, MASZYN I NARZEDZI 

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprz?tu podano w ST „Wymagania ogolne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 3 

3.2. Sprz?t do wykonywania robot hydroizolacyjnych i wykladzinowych tarasow 
naziemnych 

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania takich narzedzi i sprzetu, ktore nie spowoduja 
niekorzystnego wptywu na jakosc materiatow i wykonywanych robot oraz beda przyjazne dla 
srodowiska, a takze bezpieczne dla brygad roboczych wykonujacych prace hydroizolacyjne. Przy 
doborze narzedzi i sprzetu nalezy uwzglednic wymagania producenta stosowanych materiatow. 

Do wykonywania robot hydroizolacyjnych i oktadzinowych nalezy stosowac nastepujacy sprzet 
i narzedzia pomocnicze: 

- do przygotowania i oceny stanu podtoza - mtotki, przecinaki, szczotki, szczotki druciane, 
szpachelki, odkurzacze przemystowe, urzadzenia do czyszczenia powierzchni, termometry do 
mierzenia temperatury podtoza i powietrza, wilgotnosciomierze do oznaczania wilgotnosci 
podtoza, przyrzady do badania wytrzymatosci podtoza, taty, poziomnice, 

- do naktadania preparatow gruntujacych i wykonywania warstwy sczepnej - pedzle, szczotki, 
watki, urzadzenia do natrysku (przy doborze urzadzen natryskowych nalezy sie kierowac 
wytycznymi SST), 

- do przygotowania zapraw - naczynia i wiertarki z mieszadtem wolnoobrotowym, mieszalniki, 
betoniarki (przeciwbiezne), 

- do recznej aplikacji materiatow - zwykte narzedzia (kielnia, paca), 

- do natryskowego naktadania zapraw - informacje o typach stosowanych agregatow 
natryskowych, mieszalnikach, o srednicach i dopuszczalnych dtugosciach wezow jak rowniez 
typach dysz zawieraja zawsze SST stosowanego materiatu. 

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU 

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST „Wymagania ogolne" Kod 
CPV 45000000-7, pkt. 4. 

4.2. Wymagania szczegolowe dotyczace transportu materialow 
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Wyroby stosowane do wykonania prac hydroizolacyjnych i oktadzinowych tarasow naziemnych 
moga byc przewozone jednostkami transportu samochodowego, kolejowego, wodnego lub 
innymi. 

Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach, utozonych na paletach nalezy prowadzic 
sprzetem mechanicznym. Zatadunek i wytadunek wyrobow w opakowaniach uktadanych luzem 
wykonuje sie recznie. Reczny zatadunek zaleca sie prowadzic przy maksymalnym wykorzystaniu 
sprzetu i narzedzi pomocniczych takich jak: chwytaki, wciagniki, wozki. 

Przewozone materiaty nalezy ustawiac rownomiernie obok siebie na catej powierzchni 
tadunkowej srodka transportu i zabezpieczac przed mozliwoscia przesuwania sie w trakcie 
przewozu. Srodki transportu do przewozu wyrobow workowanych musza umozliwiac 
zabezpieczenie tych wyrobow przed zawilgoceniem, przemarznieciem, przegrzaniem i 
zniszczeniem mechanicznym. Materiaty ptynne pakowane w pojemniki, kontenery itp. nalezy 
chronic przed przemarznieciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym. 

Kruszywa mozna przewozic dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych 
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami, 
a takze nadmiernym zawilgoceniem. 

Jezeli nie istnieje mozliwosc poboru wody na miejscu wykonania robot, to wode nalezy 
dowozic w szczelnych i czystych pojemnikach lub cysternach. Nie wolno przewozic wody w 
opakowaniach po srodkach chemicznych lub w takich, w ktorych wczesniej przetrzymywano inne 
ptyny badz substancje mogace zmienic sktad chemiczny wody. 

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT 

5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST „Wymagania ogolne" Kod 
CPV45000000-7, pkt 5 

5.2. Warunki przystapienia do robot 
Do wykonywania robot hydroizolacyjnych i oktadzinowych mozna przystapic po zakonczeniu 
poprzedzajacych robot budowlanych i robot mogacych stanowic przyczyne uszkodzenia warstw 
poprzedzajacych oraz po przygotowaniu i kontroli podtoza a takze po przeprowadzeniu kontroli 
materiatow. 

5.3. Wymagania dotyczace podloza 
Powtoka hydroizolacyjna moze byc uktadana bezposrednio na ptycie konstrukcyjnej tarasu 
naziemnego (wykonanej z odpowiednim spadkiem) lub na warstwie spadkowej wykonanej jako 
jastrych zespolony z ptyta konstrukcyjna. 

Spadek tarasu naziemnego nie powinien byc mniejszy niz 1,5-2%. W indywidualnych 
przypadkach dopuszcza sie wykonanie tarasu naziemnego ze spadkiem 1%. Spadek musi byc 
wykonstruowany albo przez odpowiednie wykonanie (nachylenie) ptyty nosnej lub wykonanie z 
odpowiednim nachyleniem warstwy spadkowej. 

Podtoze musi byc rowne, bez ostrych krawedzi i nierownosci, wystajacych wtracen itp. Wg 
„Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot czesc C: Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 4: 
Izolacje wodochronne tarasow" (ITB, Warszawa 2004) przeswit miedzy podtozem a tata o 
dtugosci 2 m nie moze byc wiekszy niz 5 mm. 

Za podtoze suche uwaza sie beton lub zaprawe w stanie powietrzno-suchym, bez zaciemnien 
i innych sladow wilgoci. Wilgotnosc masowa suchego podtoza nie moze przekraczac 4%. 

Za podtoze matowo-wilgotne uwaza sie beton lub zaprawe cementowa o jednorodnej, ciemnej 
i matowej powierzchni. Woda naniesiona na tak przygotowane podtoze musi w krotkim czasie 
ulec wchtonieciu, nie moze wystepowac na powierzchni btyszczaca warstewka wody. 

Za podtoze czyste uwaza sie powierzchnie betonu lub zaprawy cementowej bez luznych i 
niezwiazanych czastek, pytow, plam oleju i innych zanieczyszczen. 

5.3.1.Przygotowanie podloza 
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Przeznaczone do uszczelnienia podtoze (ptyta betonowa lub warstwa spadkowa) musi byc 
stabilne, nosne, niezarysowane, szorstkie (z otwartymi porami), czyste oraz wolne od substancji 
mogacych pogorszyc przyczepnosc (mleczko cementowe, wykwity, ttuste plamy, pozostatosci po 
srodkach antyadhezyjnych, stare wymalowania, itp.). 

Czyszczenie podtoza mozna przeprowadzic za pomoca metod mechanicznych (np. 
szlifowanie), lub recznie, np. przez skucie, zmycie woda z dodatkiem detergentu czy tez 
zastosowanie innych specjalistycznych srodkow. Po usunieciu mleczka cementowego 
powierzchnie oczyscic odkurzaczem przemystowym, ewentualnie zdmuchnac pyt sprezonym 
powietrzem. 

Wykruszenia, ubytki, raki itp. naprawic zaprawami naprawczymi np. typu P C C (z systemow 
napraw konstrukcji betonowych i zelbetowych) lub innymi zaprawami mogacymi stuzyc do 
reprofilacji (zalezy to od parametrow wytrzymatosciowych podtoza i materiatu naprawczego oraz 
wytycznych producenta systemu). Prace reprofilacyjne przeprowadzac zgodnie z kartami 
technicznymi i szczegotowa specyfikacja zastosowanego systemu. 

Sposob naprawy zarysowanego podtoza zalezy przede wszystkim od przyczyn powstania rys, 
ich stabilnosci i szerokosci rozwarcia, dlatego musi on byc ujety w dokumentacji projektowej 
robot hydroizolacyjnych. 

Przed rozpoczeciem aplikacji powtoki hydroizolacyjnej podtoze musi byc odpowiednio 
wysezonowane. Dla podtozy betonowych i z tradycyjnej zaprawy cementowej zaleca sie 
sezonowanie podtoza przez 28 dni, w przypadku podtozy z mas typu P C C lub z suchych zapraw 
zarabianych na budowie tylko woda wiazace sa wytyczne producenta. 

5.4. Wykonanie powloki uszczelniajacej 

5.4.1.Uszczelnienie z elastycznego szlamu 
Przed naktadaniem elastycznego szlamu podtoze nalezy wysycic woda do stanu 
matowo-wilgotnego. Nawilzanie podtoza, zwtaszcza w okresach letnich, przy relatywnie wysokiej 
temperaturze otoczenia, zaleca sie przeprowadzac w dwoch etapach, pierwsze na 
kilka-kilkanascie godzin przed aplikacja, i drugie, bezposrednio przed naktadaniem szlamu. 
Lekkie zwilzenie podtoza bezposrednio przed aplikacja nie jest wystarczajace. 

Do mieszania elastycznych mikrozapraw izolacyjnych stosuje sie niskoobrotowa mieszarke z 
mieszadtem koszyczkowym. Mieszanie zapraw nastepuje w dwoch etapach. Pierwszym jest 
przygotowanie jednorodnej, homogenicznej masy, bez grudek i zbrylen. Nastepnie konieczna 
jest dwu-trzyminutowa pauza, niezbedna do przereagowania ze soba sktadnikow zaprawy. Po tej 
przerwie niezbedne jest ponowne, staranne przemieszanie uprzednio przygotowanej masy. 
Nalezy zawsze przestrzegac podanego w karcie technicznej produktu czasu mieszania. 

Gotowa do uzytku mase nalezy naktadac przy pomocy pedzla, szczotki lub pacy (zaleznie od 
wytycznych producenta) warstwa o rownomiernej grubosci. Szlamy uszczelniajace naktada sie w 
dwoch warstwach, z ewentualnym zazbrojeniem wtoknina (siatka) wzmacniajaca (zgodnie z 
wymogami producenta systemu). 

Pierwsza warstwe nalezy starannie wetrzec (zazwyczaj twarda szczotka) w przygotowane 
podtoze. Nastepna warstwe naktada sie zgodnie ze wskazowkami producenta (np. paca, 
szczotka). 

W jednym przejsciu nie wolno naktadac warstwy grubszej niz 1 mm. Nastepna warstwe 
mozna naktadac gdy tylko poprzednia zwiazata na tyle, ze nie ulegnie uszkodzeniu. Czas 
schniecia przed natozeniem kolejnej warstwy podany jest w karcie technicznej. Zazwyczaj 
mozliwe jest naktadanie kolejnej warstwy szlamu juz po kilku-kilkunastu godzinach, jednak w 
zaleznosci od warunkow cieplno-wilgotnosciowych czas ten moze ulec zmianie. Przy naktadaniu 
kolejnej warstwy nie pracowac w sposob mogacy uszkodzic juz natozona warstwe (np. 
niewtasciwe obuwie). Wszelkie zanieczyszczenia miedzywarstwowe (pyt, kurz np. z brudnego 
obuwia, itp.) wptywaja na znaczne pogorszenie przyczepnosci, co moze skutkowac pozniejszymi 
problemami z szczelnoscia. 

Dostepne sa takze elastyczne szlamy uszczelniajace do naktadania mechanicznego 
(natryskowego). W takim przypadku nalezy bezwzglednie przestrzegac wytycznych producenta 
dotyczacych sposobu aplikacji, mozliwych do zastosowania agregatow natryskowych, mieszarek, 
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pomp ttoczacych, srednicy i dtugosci wezy, typow i srednicy dysz. 

Hydroizolacje wykonywac w temperaturze nie nizszej niz +5°C (temperatura powietrza i 
podtoza) i nie wyzszej niz +30°C, o ile SST dla tego materiatu nie mowi inaczej. Wiazanie i 
twardnienie szlamu musi przebiegac w temperaturze nie nizszej niz +5°C. 

Kazda z natozonych warstw szlamu nalezy chronic przed zbyt szybkim wyschnieciem czy 
przesuszeniem. Powierzchnie, w zaleznosci od miejsca zastosowania i wytycznych producenta 
nalezy ostonic siatkami lub matami. Zbyt szybkie odparowanie wody prowadzi do zaburzen 
procesu wiazania co powoduje spadek elastycznosci szlamu po zwiazaniu, niebezpieczenstwo 
powstania rys oraz ostabienie dziatania hydroizolacyjnego. 

5.4.2.Uszczelnienie dylatacji, obrobek blacharskich, itp. 

Dokumentacja projektowa musi zawierac opis sposobu wykonania trudnych i krytycznych miejsc 
takich jak dylatacje, obrobki blacharskie itp. 

W warstwie spadkowej wykonac, zgodnie z dokumentacja techniczna dylatacje (strefowe, 
pozorne, brzegowe). Dylatacje strefowe uszczelnia sie tasma wklejona w warstwe 
uszczelniajaca. W takiej sytuacji dylatacje strefowe musza byc scisle skorelowane z dylatacjami 
w oktadzinie ceramicznej, powinny miec te sama szerokosc i idealnie sie pokrywac. Jakiekolwiek 
przekrycie takiej dylatacji ptytkami oktadzinowymi prowadzi nieuchronnie do ich spekania. 
Dylatacje pozorne (naciecia), jezeli nie zostana zamkniete przed wykonaniem hydroizoalcji 
nalezy uszczelnic w analogiczny sposob. Powoduje to, ze dla tarasow naziemnych o 
nietypowych ksztattach uktad dylatacji powinien uwzgledniac estetyke oktadziny ceramicznej. 

Przy wiekszych powierzchniach tarasu naziemnego, niezaleznie od ewentualnych dylatacji 
strefowych i pozornych warstwy spadkowej zdylatowac trzeba powierzchnie oktadziny 
ceramicznej. 

„Warunki techniczne wykonania i odbioru robot czesc C: Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 4: 
Izolacje wodochronne tarasoW (ITB, Warszawa 2004), mowia o maksymalnym rozstawie 
dylatacji 1,51,5 m, natomiast niemieckie wytyczne „Belagkonstruktionen mit Fliesen und Platten 
ausserhalb von Gebauden" - ZDB Merkblatt - VIII.2002 uzalezniaja to od rodzaju ptytek, 
elastycznosci kleju oraz lokalizacji konstrukcji i obciazen na nia dziatajacych i podaja rozstaw 
szczelin dylatacyjnych 2^5m). Ostateczna decyzje o uktadzie dylatacji i ich szerokosci podejmuje 
projektant. Optymalnym ksztattem zdylatowanej powierzchni jest kwadrat, w innych sytuacjach 
nalezy dazyc, aby proporcje miedzy bokami pola byty do siebie zblizone, ale nie wieksze niz 2:1. 
Dylatowac nalezy takze kazda zmiane kierunku pola. Do wykonania dylatacji oktadziny 
ceramicznej stosuje sie albo specjalne profile dylatacyjne albo pozostawia sie otwarte fugi, 
wypetniane pozniej elastyczna masa. Zarowno jedno jak i drugie rozwiazanie wymaga 
dodatkowego zatopienia w warstwie hydroizolacji, w miejscu przebiegu dylatacji, tasmy 
uszczelniajacej. 

Dylatacje brzegowe uszczelnia sie przy pomocy tasm i ksztattek wtopionych w mase 
hydroizolacyjna w sposob zalecany przez producenta systemu. Szerokosc dylatacji nie moze byc 
mniejsza niz 10 mm. 

Zagadnienia zwiazane z wykonaniem obrobek blacharskich obejmuje osobna ST. Elementy 
obrobek blacharskich, na ktore zachodzi warstwa hydroizolacji podptytowej musza byc 
zagruntowane gruntownikiem zalecanym przez producenta (zazwyczaj na bazie zywicy 
epoksydowej) i posypane prazonym piaskiem kwarcowym o uziarnieniu np. 0,1-0,4 mm. 
Zalecane jest takze wtopienie w tym miejscu tasmy uszczelniajacej. Sposob uszczelnienia 
obrobek musi byc podany w dokumentacji technicznej i zgodny z zaleceniami producenta 
systemu. 

5.5. Wykonanie okladziny ceramicznej 

Uktadanie ptytek ceramicznych mozna rozpoczac po dostatecznym zwiazaniu lub wyschnieciu 
warstwy hydroizolacji. Czas ten jest zawsze podawany przez producenta systemu. 

Przed przystapieniem do zasadniczych robot wyktadzinowych nalezy przygotowac wszystkie 
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niezbedne materiaty, narzedzia i sprzet, posegregowac ptytki wedtug wymiarow, gatunku i 
odcieni oraz rozplanowac sposob uktadania ptytek. 

Potozenie ptytek nalezy rozplanowac uwzgledniajac ich wielkosc, szerokosc spoin oraz uktad 
dylatacji. Szczegolnie starannego rozplanowania wymaga wyktadzina zawierajaca okreslone w 
dokumentacji wzory lub sktadajaca sie z roznego rodzaju i wielkosci ptytek. 

Oktadzine ceramiczna uktada sie na petne podparcie, na warstwie zaprawy klejacej o 
grubosci nie przekraczajacej 5mm metoda pacy zabkowanej lub metoda narzucania - ang. 
floating metod przy stosowaniu kleju dedykowanego oktadzinom podtogowym, lub metoda 
narzucania i rozprowadzania - ang. floating and buttering metod przy stosowaniu kelu do 
oktadzin podtogowych i sciennych. Niedopuszczalne jest pozostawienie pustych przestrzeni pod 
ptytka. 

Po natozeniu zaprawy klejacej uktada sie ptytki od wyznaczonej linii lub wybranego naroznika. 
Naktadajac pierwsza ptytke nalezy ja lekko przesunac po podtozu (okoto 1 cm), ustawic w 
zadanej pozycji i docisnac dla uzyskania przyczepnosci kleju do ptytki. Nastepne ptytki nalezy 
dotozyc do sasiednich, docisnac i mikroruchami odsunac na szerokosc spoiny. Dzieki duzej 
przyczepnosci swiezej kompozycji klejowej po docisnieciu ptytki uzyskuje sie efekt „przyssania". 
Wieksze ptytki zaleca sie dobijac mtotkiem gumowym. Nalezy przestrzegac podanych przez 
producenta czasu obrabialnosci, czasu otwartego i korygowalnosci. 

Szerokosc spoin powinna wynosic przynajmniej 5mm. Dla uzyskania jednakowej wielkosci 
spoin stosuje sie wktadki (krzyzyki) dystansowe. 

Przed catkowitym stwardnieniem kleju ze spoin pomiedzy ptytkami nalezy usunac jego 
nadmiar, mozna tez usunac wktadki dystansowe. 

W trakcie uktadania ptytek nalezy takze mocowac profile (listwy) dylatacyjne. Szczeliny 
dylatacyjne nie moga byc zanieczyszczone klejem lub zaprawa spoinujaca. 

Po utozeniu ptytek na powierzchni poziomej wykonuje sie cokolik. Szczegoty powinna 
okreslac dokumentacja projektowa. 

Czas, po ktorym mozna rozpoczac spoinowanie podany jest w szczegotowej specyfikacji 
technicznej lub karcie technicznej zastosowanego kleju. Zalecanym czasokresem jest 24 
godziny. Jezeli do klejenia oktadzin ceramicznych stosowano klej dwusktadnikowy, czas do 
rozpoczecia spoinowania nie powinien byc krotszy niz 48 godzin (dla warunkow normalnych). 

Spoinowanie wykonuje sie rozprowadzajac zaprawe do spoinowania po powierzchni 
wyktadziny paca gumowa. Zaprawe nalezy doktadnie wcisnac w przestrzenie miedzy ptytkami 
ruchami prostopadle i ukosnie do krawedzi ptytek. Nadmiar zaprawy zbiera sie z powierzchni 
ptytek wilgotna gabka. Swieza zaprawe mozna dodatkowo wygtadzic zaokraglonym narzedziem i 
uzyskac wklesty ksztatt spoiny. Ptaskie spoiny uzyskuje sie poprzez przetarcie zaprawy paca z 
naklejona gtadka gabka. Aby zapobiec zbyt szybkiemu wysychaniu spoin korzystne moze byc 
lekkie zwilzanie ich wilgotna gabka. 

Dla podniesienia jakosci oktadziny i zwiekszenia odpornosci na czynniki zewnetrzne po 
stwardnieniu spoiny moga byc powleczone specjalnymi preparatami impregnujacymi. 

Ostatnim etapem jest wypetnienie dylatacji elastyczna masa. Aby zapewnic wtasciwe warunki 
pracy masy dylatacyjnej musi ona przylegac tylko do bokow szczeliny. dlatego nalezy stosowac 
specjalne sznury wypetniajace lub paski folii uktadane na dnie szczeliny. Jezeli producent masy 
wypetniajacej dylatacje zaleca stosowanie preparatu gruntujacego podtoze, to nalezy najpierw 
zagruntowac boki szczeliny a nastepnie umiescic w ztaczu sznur wypetniajacy. 

5.6. Wymagania dotyczace wykonania prac hydroizolacyjno-okladzinowych 
Prawidtowo wykonana oktadzina powinna spetniac nastepujace wymagania: 

- cata powierzchnia oktadziny powinna miec jednakowa barwe zgodna z wzorcem (nie dotyczy 
oktadzin dla ktorych roznorodnosc barw jest zamierzona), 

- cata powierzchnia pod ptytkami powinna byc wypetniona klejem (warunek wtasciwej 
przyczepnosci) tj. przy lekkim opukiwaniu ptytki nie powinny wydawac gtuchego odgtosu, 
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- grubosc warstwy klejacej powinna byc zgodna z dokumentacja lub instrukcja producenta oraz 
wartoscia podana w pkt 5.5., 

- powierzchnia oktadziny powinna miec wykonstruowany spadek zgodnie z pkt 5.3., 

- dopuszczalne odchylenie powierzchni oktadziny od ptaszczyzny (mierzone tata dtugosci 2 m) 
nie powinno byc wieksze niz 3 mm na dtugosci taty i nie wieksze niz 5 mm na catej dtugosci 
lub szerokosci powierzchni oktadziny, 

- spoiny na catej dtugosci i szerokosci musza byc wypetnione zaprawa do spoinowania, 

- dopuszczalne odchylenie spoin od linii prostej nie powinno wynosic wiecej niz 2 mm na 
dtugosci 1 m i 3 mm na catej dtugosci lub szerokosci posadzki dla ptytek gatunku pierwszego i 
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla ptytek gatunku drugiego i trzeciego, 

- szczeliny dylatacyjne powinny byc wypetnione catkowicie materiatem wskazanym w projekcie, 

- listwy dylatacyjne powinny byc osadzone zgodnie z dokumentacja i instrukcja producenta. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 

6.5. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST „Wymagania ogolne" Kod CPV 
45000000-7, pkt 6 

Przed przystapieniem do wykonywania prac hydroizolacynych i oktadzinowych tarasow 
naziemnych nalezy przeprowadzic kontrole jakosci i badania materiatow, ktore beda 
wykorzystywane do wykonywania robot oraz kontrole przygotowania podtoza. 

Wszystkie materiaty - ptytki, zaprawy klejace i spoinujace, materiaty hydroizolacyjne jak 
rowniez materiaty pomocnicze musza spetniac wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz odpowiadac parametrom okreslonym w dokumentacji projektowej. 

6.6. Badania przed przystapieniem do robot 

6.6.1. Kontrola jakosci materialow 

Materiaty uzyte do wykonania hydroizolacji i prac oktadzinowych na tarasach naziemnych musza 
odpowiadac wymaganiom podanym w pkt. 2. niniejszej specyfikacji technicznej. 

Bezposrednio przed uzyciem nalezy sprawdzic: 

- w protokole przyjecia materiatow na budowe; czy dostawca dostarczyt dokumenty swiadczace 
o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobow 
bedacych materiatami budowlanymi w mysl Ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16. 
kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92 poz. 881), 

- stan opakowan (oryginalnosc opakowan i ich szczelnosc) oraz sposob przechowywania 
materiatow, 

- terminy przydatnosci podane na opakowaniach. 

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien wykonac badania wody oraz 
ewentualnie innych materiatow uzytych do wykonania robot i przedstawic wyniki tych badan 
Inspektorowi nadzoru do akceptacji. Badania te powinny obejmowac wtasciwosci okreslone w p. 
2.2.7. i 2.2.8. niniejszej specyfikacji oraz okreslone w S S T zastosowanych materiatow. 

6.6.2. Badania podlozy pod warstw? hydroizolacji 

Bezwzglednemu sprawdzeniu podlega: 

- oczyszczenie podtoza z kurzu, luznych i niezwiazanych czastek, obcych ciat niestabilnych 
fragmentow cegiet itp. Sprawdzenie mozna przeprowadzic poprzez ogledziny, scieranie, 
skrobanie lub przetarcie podtoza. Zanieczyszczenia usunac przez oczyszczenie przy pomocy 
szczotek, miotet, sptukanie woda, odkurzenie odkurzaczem przemystowym itp., 

- oczyszczenie ze starych wymalowan, zanieczyszczen olejowych, ttustych zabrudzen, srodkow 
antyadhezyjnych itp. Sprawdzenie przeprowadzic poprzez ogledziny, probe zwilzenia woda, 
itp. W zaleznosci od rodzaju zanieczyszczen usunac je mechanicznie, przez zmycie woda z 
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dodatkiem detergentu lub stosujac specjalistyczne srodki, 

- rownosc podtoza. Sprawdzenie rownosci podktadu, ktore przeprowadza sie przyktadajac w 
dowolnych miejscach i kierunkach 2-metrowa tate. Nierownosci wieksze od podanych w 
punkcie 5.3. wyrownac w sposob podany w punkcie 5.3.1. niniejszej specyfikacji technicznej, 

- spadek podtoza. Sprawdzenie spadkow podktadu pod wyktadziny (posadzki) przeprowadza 
sie za pomoca 2-metrowej taty i poziomnicy. Spadki mniejsze od podanych w punkcie 5.3. 
wykonstruowac z materiatow o wtasciwosciach podanych w pkt. 2.2.1 niniejszej specyfikacji 
technicznej. Pomiary rownosci i spadkow nalezy wykonac z doktadnoscia do 1 mm, 

- temperatura powietrza i podtoza, 

- wilgotnosc podtoza, 

- poprawnosc zwilzenia podtoza. 

Wilgotnosc i temperature podtoza nalezy ocenic przy uzyciu odpowiednich przyrzadow 
(wilgotnosciomierz, termometr). Wyglad powierzchni podtoza nalezy ocenic wizualnie, z 
odlegtosci 0,5-1 m, w rozproszonym swietle dziennym lub sztucznym. 

Nalezy ponadto sprawdzic zgodnosc przygotowania podtoza z wymogami wynikajacymi z 
dokumentacji projektowej i odpowiednich SST. 

Pozostate badania (np. za pomoca mtotka Schmidta, badania pull-off itp.), jezeli s a 
wykonywane, nalezy przeprowadzic metodami opisanymi w odpowiednich dokumentach 
odniesienia (normach, SST itp.). Wyniki badan powinny byc porownane z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej, SST lub kartach technicznych odpowiednich materiatow, 
odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru. 

6.7. Badania w czasie robot 

6.7.1. Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot 
hydroizolacyjnych i ptytkarskich z dokumentacja projektowa, ST i kartami technicznym w 
zakresie pewnego fragmentu prac. Prawidtowosc ich wykonania wywiera wptyw na 
prawidtowosc dalszych prac i skutecznosci hydroizolacji balkonu. 

Powinny one obejmowac sprawdzenie: 

- przestrzegania warunkow prowadzenia prac podanych w pkt. 5.4.-5.6. niniejszej ST, 

- poprawnosci przygotowania podtozy oraz wykonania poszczegolnych warstw (hydroizolacja, 
oktadzina ceramiczna) w sposob pozwalajacy na ich catkowite zwiazanie/stwardnienie i 
zapewniajacy ich zespolenie. 

6.7.2. Podczas naktadania powtoki hydroizolacyjnej kontrolowac nalezy: 

- wyglad zewnetrzny materiatow, 

- poprawnosc przygotowania podtoza, 

- ilosc mieszanych sktadnikow, czas mieszania, czas aplikacji, zuzycie materiatu, 

- grubosc naktadanej powtoki. Kontrole nalezy przeprowadzac na biezaco sprawdzajac zuzycie 
materiatu dla kazdego cyklu roboczego, 

- dtugosc przerw technologicznych, 

- wyglad natozonej kazdej warstwy powtoki. Powtoka powinna miec jednolita barwe i jednolity 
wyglad. 

W odniesieniu do materiatow naktadanych wielowarstwowo badania te powinny byc 
przeprowadzane przy wykonywaniu kazdej warstwy. 

6.7.3. Podczas wykonywania oktadzin ceramicznych kontrolowac nalezy: 

- wyglad zewnetrzny zapraw klejacych i spoinujacych, 

- poprawnosc przygotowania podtoza, 

- ilosc mieszanych sktadnikow, czas mieszania, czas aplikacji, 
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- dtugosc przerw technologicznych, 

- jakosc (wyglad) powierzchni i krawedzi ptytek, 

- barwe, odcien oraz prawidtowosc utozenia ptytek - nalezy sprawdzac wizualnie i porownac z 
wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem ptytek, 

- odchylenie powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej dtugosci 2 m przyktadanej 
w roznych kierunkach, w dowolnym miejscu; przeswit pomiedzy tata a badana powierzchnia 
nalezy mierzyc z doktadnoscia do 1 mm, 

- prostoliniowosc spoin, np. za pomoca cienkiego drutu naciagnietego wzdtuz spoin na catej ich 
dtugosci - dokonanie pomiaru odchylen z doktadnoscia do 1 mm, 

- szerokosc spoin i ich wypetnienia za pomoca ogledzin zewnetrznych i pomiaru - na dowolnie 
wybranej powierzchni wielkosci 1 m 2 nalezy zmierzyc szerokosc spoin suwmiarka z 
doktadnoscia do 0,5 mm, 

- grubosc warstwy zaprawy klejacej pod ptytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robot 
lub grubosc okreslona na podstawie zuzycia). 

6.8. Badania w czasie odbioru robot 

6.8.1.Zakres i warunki wykonywania badah 

Badania w czasie odbioru robot przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie 
wymagania dotyczace wykonanego uszczelnienia zespolonego tarasu naziemnego, w 
szczegolnosci w zakresie: 

- zgodnosci z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wraz z wprowadzonymi 
zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 

- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow, 

- prawidtowosci przygotowania podtoza, 

- prawidtowosci wykonania prac hydroizolacyjnych i oktadzinowych, 

- prawidtowosci wykonania detali konstrukcyjnych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badan dokonanych przed 
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace 
wykonanych robot. 

Przed przystapieniem do badan przy odbiorze nalezy sprawdzic na podstawie dokumentow: 

a) czy zataczone wyniki badan dokonanych przed przystapieniem do robot potwierdzaja, ze 
przygotowane podtoza nadawaty sie do wykonania warstw hydroizolacyjnych i oktadzinowych, 
a uzyte materiaty spetniaty wymagania podane w pkt. 2 niniejszej ST, 

b) czy w okresie wykonywania robot temperatura otoczenia w ciagu doby nie spadta ponizej 0°C, 

c) czy przestrzegane byty dtugosci przerw technologicznych miedzy poszczegolnymi etapami 
robot. 

6.8.2.Opis badah 

6.8.2.1. Sprawdzenie zwiazania ptytek z podktadem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym 
mtotkiem (lub innym podobnym narzedziem); charakterystyczny gtuchy dzwiek jest dowodem nie 
zwiazania ptytek z podktadem). 

6.8.2.2. Sprawdzenie prawidtowosci utozenia ptytek (odcien, kolor, wzory itp.). 

6.8.2.3. Sprawdzenie wygladu powierzchni oktadziny. 

6.8.2.4. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania powierzchni i dopuszczalnych odchylen. 

6.8.2.5. Sprawdzenie wykonczenia przy obrobkach blacharskich, dylatacjach, cokolikach itp. 

Badania powyzsze nalezy przeprowadzic wzrokowo, przez pomiar oraz porownanie z 
dokumentacja projektowa, rownoczesnie z ocena zgodnosci wykonania robot z wymaganiami 
podanymi w pkt. 5.6. niniejszej specyfikacji. 
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7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU I PRZEDMIARU ROBOT 

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania 
ogolne" pkt 7 

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot 
Powierzchnie przeznaczone do uszczelnienia oblicza sie w m 2 na podstawie dokumentacji 
projektowej przyjmujac rzeczywiste wymiary uszczelnianej powierzchni. Z obliczonej powierzchni 
odlicza sie powierzchnie nie przeznaczone do uszczelnienia wieksze od 0,25 m 2. 

W przypadku rozbieznosc pomiedzy dokumentacja a stanem faktycznym powierzchnie oblicza 
sie wedtug stanu faktycznego. 

Powierzchnie oktadzin oblicza sie w m 2 na podstawie dokumentacji projektowej przyjmujac 
rzeczywiste wymiary powierzchni przeznaczonej do wytozenia ptytkami. Z obliczonej powierzchni 
odlicza sie powierzchnie nie przeznaczone do wytozenia ptytkami wieksze od 0,25 m 2. 

Od powyzszych powierzchni nie odlicza sie dylatacji. 

Dtugosc dylatacji oblicza sie w mb ich dtugosci z doktadnoscia 10 cm. 
Obmiar robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu wykonac przed natozeniem warstwy 

zakrywajacej. 

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT 
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogolne" Kod CPV 

45000000-7, pkt 8 

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu 
Przy wykonywaniu uszczelnienia zespolonego robotami ulegajacymi zakryciu sa podtoza i kazda 
zwiazana warstwa stanowiaca podtoze dla kolejnej warstwy systemu. 

Odbior podtoza nalezy przeprowadzic bezposrednio przed przystapieniem do robot 
hydroizolacyjnych, natomiast odbior kazdej ulegajacej zakryciu warstwy systemu po jej 
wykonaniu, a przed utozeniem kolejnej warstwy. 

W trakcie odbioru podtozy nalezy przeprowadzic badania wymienione w pkt. 6.2.2. niniejszej 
specyfikacji. Wyniki badan nalezy porownac z wymaganiami dotyczacymi przygotowania podtoza 
okreslonymi w pkt. 5.3. Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac 
podtoze za przygotowane prawidtowo, tj. zgodnie z dokumentacja projektowa oraz SST i 
zezwolic na przystapienie do naktadania warstwy hydroizolacji. 

Jezeli chociaz jeden wynik badan jest negatywny podtoze nie powinno byc odebrane. W takim 
przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do usuniecia 
nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie przeprowadzic 
badania nieodebranego podtoza. 

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu oraz 
materiatow nalezy zapisac w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli 
inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbior cz?sciowy 
Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci czesci robot. Odbioru czesciowego robot 
dokonuje sie dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robot (pkt 8.4.). 

Celem odbioru czesciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usuniecie przed wykonaniem nastepnej warstwy lub odbiorem koncowym. 

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej 
specyfikacji technicznej opracowanej przez O W E O B Promocja Sp. z o.o. 

17 
233



Odbior czesciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika 
budowy. 
Protokot odbioru czesciowego jest podstawa do dokonania czesciowego rozliczenia robot (jezeli 
umowa takq forme przewiduje). 

8.4. Odbior ostateczny (kohcowy) 

8.4.1. Odbior koncowy stanowi ostateczna ocene rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu 
do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz niniejsza 
specyfikacja techniczna. Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez 
zamawiajacego, na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan oraz dokonanej 
oceny wizualnej. Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslac 
umowa. 

8.4.2. Dokumenty do koncowego odbioru 

Wykonawca robot obowiazany jest przedtozyc komisji nastepujace dokumenty: 

- dokumentacje projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, 
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robot, 

- dziennik budowy i ksiazki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, 
protokoty kontroli spisane w trakcie wykonywania prac, 

- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych 
wyrobow budowlanych, 

- protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu, 

- protokoty odbiorow czesciowych, 

- instrukcje producentow dotyczace zastosowanych materiatow, 

- wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz. 

W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac sie z przedtozonymi dokumentami, 
przeprowadzic badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4., porownac je z wymaganiami 
podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5.4., 5.5. i 5.6. niniejszej specyfikacji oraz 
dokonac oceny wizualnej. 

Roboty hydroizolacyjne i wyktadzinowe powinny byc odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan 
sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawce dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod 
wzgledem merytorycznym. 

Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny prace nie powinny byc odebrane. W takim 
wypadku nalezy przyjac jedno z nastepujacych rozwiazan: 

- jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujacych, usunac niezgodnosci 
zakwestionowanych prac z wymaganiami okreslonymi w dokumentacji projektowej oraz w pkt. 
5.4. do 5.6. niniejszej specyfikacji technicznej i przedstawic poprawione roboty do odbioru, 

- jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkownika oraz nie 
ograniczaja trwatosci i skutecznosci robot, zamawiajacy moze wyrazic zgode na dokonanie 
odbioru koncowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do 
ustalen umownych, 

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest 
usunac wadliwie wykonane prace, wykonac je ponownie i powtornie zgtosic do odbioru. 

W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze byc dokonany po ich uzupetnieniu. 

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i 
wykonawcy. Protokot powinien zawierac: 

- ustalenia podjete w trakcie prac komisji, 

- ocene wynikow badan, 
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- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia, 
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robot z zamowieniem. 

Protokot odbioru koncowego jest podstawa do dokonania rozliczenia koncowego pomiedzy 
zamawiajacym a wykonawca. 

8.5. Odbior po uplywie okresu r§kojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rekojmi i gwarancji jest ocena stanu hydroizolacji (jej skutecznosci) i 
oktadziny ceramicznej po uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie 
ewentualnych robot poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad. Odbior po 
uptywie okresu rekojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej izolacji, z 
uwzglednieniem zasad opisanych w p. 8.4. Odbior ostateczny (koncowy). Pozytywny wynik 
odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do 
dokonania potracen wynikajacych z obnizonej jakosci robot. Przed uptywem okresu 
gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosic wykonawcy wszystkie zauwazone wady w 
wykonanych robotach. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZACYCH 

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w ST „Wymagania ogolne" 
Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci 
Rozliczenie robot hydroizolacyjnych i oktadzinowych moze byc dokonane jednorazowo po 
wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorow czesciowych robot. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajacym a wykonawca nastepuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartosc 
tych robot obliczona na podstawie: 

- okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robot 
zaakceptowanych przez zamawiajacego lub 

- ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot. 

Ceny jednostkowe wykonania robot lub kwoty ryczaltowe uwzgl?dniajaj 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 

- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzedzi i sprzetu, 

- obstuge sprzetu, 

- zabezpieczenie elementow nie przeznaczonych do obrobki, 

- przygotowanie materiatow, 

- ocene i przygotowanie podtozy, 

- demontaz przed robotami i montaz po wykonaniu robot elementow, ktore wymagaja 
zdemontowania w celu wykonania prac hydroizolacyjnych i ptytkarskich, 

- wykonanie prac hydroizolacyjnych, 

- wykonanie prac ptytkarskich, 

- naprawienie uszkodzen powstatych w czasie wykonywania robot, 

- uporzadkowanie miejsca wykonywania robot, 

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposob podany w niniejszej 
specyfikacji technicznej (opisac sposob usuniecia pozostatosci i odpadow), lub w specyfikacji 
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„Wymagania ogolne" Kod C P V 45000000-7, 

- likwidacje stanowiska roboczego, 

- utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow i 
wymaganiami specyfikacji, 

- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Normy i wytyczne 

1. PN-EN 13813:2003 

Podktady podtogowe oraz materiaty do ich wykonania - Materiaty - Wtasciwosci i wymagania. 

2. PN-EN 1504-3:2006 

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych - Definicje, wymagania, 
sterowanie jakoscia i ocena zgodnosci - Czesc 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 - Czesc 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosc. 

4. PN-EN 12004:2002, PN-EN 12004:2002/A1:2003 

Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne. 

5. PN-EN 1308:1999 

Kleje do ptytek - Oznaczenie poslizgu. 

6. PN-EN 1346:1999 

Kleje do ptytek - Oznaczenie czasu otwartego. 

7. PN-EN 1347:1999 

Kleje do ptytek - Oznaczenie zwilzalnosci. 

8. PN-EN 1348:1999, PN-EN 1348:1999/Ap1:2005 

Kleje do ptytek - Oznaczenie wytrzymatosci na rozciaganie dla klejow cementowych. 

9. PN-EN 12002:2005, PN-EN 12002:2005/Ap1:2005 

Kleje do ptytek - Oznaczanie odksztatcenia poprzecznego cementowych klejow i zapraw do 
spoinowania. 

10. PN-EN 13888:2004 

Zaprawy do spoinowania ptytek - Definicje i wymagania techniczne. 

11. PN-EN 12808-2:2003 

Zaprawy do spoinowania ptytek - Czesc 2 - Oznaczanie odpornosci na scieranie. 

12. PN-EN 12808-3:2003 

Zaprawy do spoinowania ptytek - Czesc 3 - Oznaczanie wytrzymatosci na sciskanie i zginanie. 

13. PN-EN 12808-4:2003 

Zaprawy do spoinowania ptytek- Czesc 4 - Oznaczanie skurczu. 

14. PN-EN 12808-5:2003 

Zaprawy do spoinowania ptytek - Czesc 5 - Oznaczanie absorpcji wody. 

15. PN-EN 1008:2004 

Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody 
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow produkcji betonu. 

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej 
specyfikacji technicznej opracowanej przez O W E O B Promocja Sp. z o.o. 

20 
236



16. PN-EN 13139:2003, PN-EN 13139:2003/AC:2004 

Kruszywa do zaprawy. 

17. PN-EN 197-1:2002 

Cement. Czesc 1: sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego 
uzytku. 

18. PN-EN 1542:2000 

Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badan. Pomiar 
przyczepnosci przez odrywanie. 

19. PN-EN 14411:2007(U) 

Ptytki i ptyty ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie. 

20. PN-EN ISO 10545-1:1999 

Ptytki i ptyty ceramiczne. Pobieranie probek i warunki odbioru. 

21. PN-EN ISO 10545-2:1999 

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarow i sprawdzanie jakosci powierzchni. 

22. PN-EN ISO 10545-3:1999 

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie nasiakliwosci wodnej, porowatosci otwartej, gestosci 
wzglednej pozornej oraz gestosci catkowitej. 

23. PN-EN ISO 10545-4:1999 

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymatosci na zginanie i sity tamiacej. 

24. PN-EN ISO 10545-5:1999 

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na uderzenia metoda pomiaru wspotczynnika 
odbicia. 

25. PN-EN ISO 10545-6:1999 

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na wgtebne scieranie ptytek nieszkliwionych. 

26. PN-EN ISO 10545-7:2000 

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na scieranie powierzchni ptytek szkliwionych. 

27. PN-EN ISO 10545-8:1998 

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie cieplnej rozszerzalnosci liniowej. 

28. PN-EN ISO 10545-9:1998 

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na szok termiczny. 

29. PN-EN ISO 10545-10:1999 

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie rozszerzalnosci wodnej. 

30. PN-EN ISO 10545-11:1998 

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na pekniecia wtoskowate ptytek szkliwionych. 

31. PN-EN ISO 10545-12:1999 

Ptytki i ptyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodpornosci. 

32. PN-EN ISO 10545-13:1990, PN-EN ISO 10545-13:1990/ Ap1:2003 

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci chemicznej. 

33. PN-EN ISO 10545-14:1999 

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie odpornosci na plamienie. 

34. PN-EN ISO 10545-15:1999 

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie uwalniania otowiu i kadmu. 

35. PN-EN ISO 10545-16:2001 
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Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie matych roznic barw. 

36. PN-EN 101:1994 

Ptytki i ptyty ceramiczne. Oznaczenie twardosci powierzchni wg skali Mohsa. 

37. PN-EN ISO 11600:2004 

Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelniania - Klasyfikacja i wymagania dotyczace kitow. 

38. PN-EN 26927:1998 

Budownictwo - Wyroby do uszczelniania. Kity - Terminologia. 

39. PN-EN ISO 7389 

Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelniania - Okreslanie powrotu elastycznego kitow. 

40. PN-EN ISO 7390:2004 

Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelniania - Okreslanie odpornosci sptywanie. 

41. PN-EN ISO 8339:2005 (U) 

Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelniania - Kity - Okreslanie wtasciwosci 
mechanicznych przy rozciaganiu. 

42. PN-EN ISO 8340:2005 (U) 

Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelniania - Kity - Okreslanie wtasciwosci 
mechanicznych kitow przy statym rozciaganiu. 

43. PN-EN ISO 9046:2005 

Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelniania - Okreslanie wtasciwosci adhezji/kohezji 
kitow w statej temperaturze. 

44. PN-EN ISO 10590:2007 

Konstrukcje budowlane - Kity - Okreslanie wtasciwosci mechanicznych kitow przy rozciaganiu, 
przy statym wydtuzeniu, po dziataniu wody. 

45. PN-EN ISO 10591:2007 

Konstrukcje budowlane - Kity - Okreslanie wtasciwosci adhezji/kohezji kitow po dziataniu wody. 

46. PN-EN ISO 11431:2004 

Konstrukcje budowlane - Wyroby do uszczelniania - Okreslanie wtasciwosci adhezji/kohezji 
kitow po dziataniu ciepta, wody i sztucznego swiatta dziatajacego przez szkto. 

47. PN-EN ISO 11432:2005 (U) 

Konstrukcje budowlane - Kity - Okreslanie odpornosci na sciskanie. 

48. PN-B-30151:1997 

Kit tiokolowy. 

49. ZUAT-15/IV.13/2002 

Wyroby zawierajace cement przeznaczone do wykonywania powtok hydroizolacyjnych. 

50. ZDB Merkblatt - Belagkonstruktionen mit Fliesen und Platten auBerhalb von Gebauden VIII 
2002. 

51. ZDB Merkblatt - Hinweise fur die Ausfuhrung von Abdichtungen im Verbund mit 
Bekleidungen und Belagen aus Fliesen und Platten fur den Innen- und AuBenbereich -
VIII.2000. 

52. Richtlinie fur Flexmortel. Definition und Einsatzbereiche. Deutsche Bauchemie e.V. 2001. 

53. Richtlinie fur die Planung und Ausfuhrung von Abdichtung von Bauteilen mit mineralischen 
Dichtungsschlammen. Deutsche Bauchemie e.V. 2002. 

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 zgodnosci (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 pozn. zmianami). 

10. 3. Rozporzadzenia 
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego 

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

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 
montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace 
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi 
zmianami), 

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow 
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041), 

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny 
zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie 
zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych oznakowaniem C E (Dz. U. z 2004 
r. Nr 195, poz. 2011), 

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126), 

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow 
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z pozn. zmianami), 

- Rozporzadzenie 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 
pozn. zmianami), 

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania 
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, 
poz. 1679, z pozn. zmianami). 

10.4. Obwieszczenia 
Obwieszczenie Ministra Infrastruktury z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wykazu mandatow 
udzielonych przez Komisj? Europejska na opracowanie europejskich norm zharmonizowanych 
oraz wytycznych do europejskich aprobat technicznych, wraz z zakresem przedmiotowym tych 
mandatow (M.P. z 2004 r. Nr 32, poz. 571). 

10.5. Inne dokumenty i instrukcje 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych czesc C: zeszyt 4 

Zabezpieczenia i izolacje zeszyt 4: Izolacje wodochronne tarasow (ITB, Warszawa 2004 r.), 

- Warunki techniczne wykowania i odbioru robot budowlanych czesc B: zeszyt 5 Oktadziny i 
wyktadziny z ptytek ceramicznych (ITB, Warszawa 2004 r.), 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot 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. 
Dom Wydawniczy MEDIUM, Warszawa 2006 r., 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne. Kod 
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C P V 45000000-7. Wydanie II, O W E O B Promocja - 2005 r., 

- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych. Pokrywanie podtog i scian. 
Uktadanie ptytek ceramicznych na podtogach i scianach. Kod C P V 45430000. O W E O B 
Promocja - 2005 r., 

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych tom 1 czesc 4, wydanie Arkady -
1990 rok. 
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1. CZE.SC OGOLNA 
1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiaj^cego 

1.2. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) s a wymagania dotyczace 
wykonania i odbioru montazu drzwi balkonowych i okien w budynkach. Specyfikacja techniczna 
(ST) nie dotyczy montazu drzwi balkonowych i okien, dla ktorych okreslono szczegolne warunki 
dotyczace dymoszczelnosci i odpornosci ogniowej. 

1.3. Zakres stosowania ST 
Niniejsza specyfikacja techniczna (ST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy 
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.2., a objytych zamowieniem okreslonym w pkt. 
1.8. 

Odstypstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga miec miejsce tylko w 
przypadkach prostych robot o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje pewnosc, ze 
podstawowe wymagania b§da spetnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikajacych z 
doswiadczenia oraz uznanych regut i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzgl^dnieniu 
przepisow bhp. 

1.4. Przedmiot i zakres robot obj^tych ST 
Specyfikacja dotyczy montazu drzwi balkonowych i okien z P C W , aluminium oraz z drewna i 
obejmuje wykonanie nast^pujacych czynnosci: 
- przygotowanie osciezy do wbudowania drzwi balkonowych lub okien, 
- usytuowanie i mocowanie drzwi balkonowych lub okien w otworach, 
- uszczelnienie i izolacj? oraz osadzenie parapetow i obrobek. 

Przedmiotem specyfikacji jest takze okreslenie wymagan odnosnie wtasciwosci materiatow 
wykorzystywanych do montazu okien i drzwi balkonowych oraz wymagan dotyczacych 
wykonania i odbiorow robot montazowych. 

1.5. Okreslenia podstawowe 
Okreslenia podane w niniejszej Specyfikacji sa zgodne z odpowiednimi normami, w 
szczegolnosci PN-B-91000, oraz okresleniami podanymi w ST „Wymagania ogolne" Kod C P V 
45000000-7, pkt 1.4, a takze zdefiniowanymi ponizej: 
Okno - ruchoma lub stata cz§sc sciany zewn^trznej zapewniajaca odpowiednia izolacyjnosc i 
przepuszczalnosc swiatta. Okno sktada si§ z oscieznicy i z jednego lub wi^cej oszklonych 
skrzydet lub z samej oszklonej oscieznicy. 
Oscieznica - rama stuzaca do zamocowania skrzydet lub szyby i osadzenia wyrobu na state w 
otworze budowlanym. 
Krosno - rama zast^pujaca oscieznicy lub stanowiaca jej uzupetnienie od strony zewnytrznej. 
Grubosc elementow krosna jest mniejsza od szerokosci. 
Skrzydto - ruchoma czysc okna (naswietla), drzwi lub wrot zamocowana w oscieznicy, krosnie 
lub bezposrednio w otworze budowlanym. 
Skrzydto prawe - skrzydto, ktore w widoku od strony zawiasow ma zawiasy z prawej strony a po 
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrot jego przy 
zamykaniu jest zgodny z ruchem wskazowek zegara. 
Skrzydto lewe - skrzydto, ktore w widoku od strony zawiasow ma zawiasy z lewej strony a po 
zamocowaniu w oscieznicy (krosnie) lub bezposrednio w otworze budowlanym, obrot jego przy 
zamykaniu jest przeciwny do ruchu wskazowek zegara. 
Drzwi balkonowe - ruchoma czysc sciany majaca cechy konstrukcyjne okna, spetniajaca 
jednoczesnie funkcjy okna i drzwi. 
Naswietle - ruchoma lub stata czysc sciany, przepuszczajaca swiatto pomiydzy 
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pomieszczeniami. Naswietle sktada siy z oscieznicy i oszklonego skrzydta lub z samej oszklonej 
oscieznicy. 
Okno i drzwi balkonowe krosnowe - okno i drzwi balkonowe majace jedna warstwy skrzydet, 
w ktorych zamiast oscieznicy wystypuje krosno. 
Okno i drzwi balkonowe jednoramowe - okno i drzwi balkonowe majace jedna warstwy 
skrzydet, szklonych szybami zespolonymi. 
Okno i drzwi balkonowe zespolone - okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, w 
ktorym skrzydto zewnytrzne i wewnytrzne potaczone jest w jeden zespot. 
Okno i drzwi balkonowe skrzynkowe - okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy skrzydet, 
w ktorym na zewnytrznej stronie oscieznicy jest umocowane krosno, umozliwiajace otwieranie 
skrzydet zewnytrznych do wewnatrz pomieszczenia. 
Okno i drzwi balkonowe polskrzynkowe - okno i drzwi balkonowe majace dwie warstwy 
skrzydet, w ktorym na zewnytrznej stronie progu i nadproza sa umocowane krosniaki, 
umozliwiajace otwieranie skrzydet zewnytrznych do wewnatrz pomieszczenia. 
Okno i drzwi balkonowe oscieznicowe (polskie) - okno i drzwi balkonowe majace dwie 
warstwy skrzydet, w ktorym skrzydta zewnytrzne otwieraja siy na zewnatrz a wewnytrzne do 
wewnatrz pomieszczenia. 
Okno i drzwi balkonowe jednodzielne - okno i drzwi balkonowe, ktore w widoku miydzy 
stojakami oscieznicy ma jedno skrzydto. 
Okno i drzwi balkonowe dwudzielne - okno i drzwi balkonowe, ktore w widoku miydzy 
stojakami oscieznicy ma dwa skrzydta umieszczone obok siebie. 
Okno troj- i wielodzielne - okno, ktore w widoku miydzy stojakami oscieznicy ma trzy lub 
wiycej skrzydet umieszczonych obok siebie. 
Okno jednorzydowe - okno, ktore w widoku miydzy progiem i nadprozem ma jedno skrzydto 
lub jeden rzad skrzydet. 
Okno dwu-, troj- i wielorzydowe (wielopoziomowe) - okno, ktore w widoku miydzy progiem i 
nadprozem ma dwa, trzy lub wiycej rzydow skrzydet umieszczonych nad soba. 
Okno nieotwierane (stale) - okno, w ktorym szyby osadzone sa bezposrednio w oscieznicy lub 
krosnie. 
Okno otwierane stale - okno zawierajace jedno lub wiele skrzydet otwieranych oraz 
nieotwierane szklone czysci. 
Okno i drzwi balkonowe rozwierane - okno i drzwi balkonowe, w ktorych skrzydta sa 
otwierane przez ich obrot wzglydem osi pionowej przechodzacej przez boczne krawydzie 
skrzydet. 
Okno, naswietle uchylne - okno, naswietle, w ktorym sa skrzydta otwierane przez obrot 
wzglydem osi poziomej, przechodzacej przez dolna krawydz skrzydta. 
Okno odchylne - okno, w ktorym skrzydta s a otwierane przez obrot wzglydem osi poziomej, 
przechodzacej przez gorna krawydz skrzydta. 
Okno obrotowe - okno, w ktorym skrzydta sa otwierane przez obrot wzglydem osi pionowej nie 
przechodzacej przez krawydzie skrzydta. 
Okno przechylne - okno, w ktorym skrzydta sa otwierane wzglydem osi poziomej nie 
przechodzacej przez krawydzie skrzydta. 
Okno przesuwane - ono, w ktorym skrzydta sa otwierane przez przesuniycie w kierunku 
poziomym lub pionowym w ptaszczyznie rownolegtej do ptaszczyzny sciany. 
Jednostka ladunkowa kontenerowa - jednostka tadunkowa uformowana przy uzyciu 
kontenera. 

1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot 
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakosc ich wykonania oraz za zgodnosc z 
dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Inspektora nadzoru. 
Ogolne powszechnie stosowane wymagania dotyczace robot podano w ST „Wymagania ogolne" 
Kod C P V 45000000-7, pkt. 1.5. 
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2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW 
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i skladowania podano w 

ST „Wymagania ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 2 

2.2. Rodzaje materialow 
Materiaty i wyroby stosowane przy montazu okien i drzwi balkonowych: 
- okna i drzwi balkonowe, 
- obrobki, 
- materiaty uszczelniajace, 
- inne wyroby i materiaty. 

Wszystkie materiaty do wykonania robot montazowych okien i drzwi balkonowych powinny 
odpowiadac wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach 
technicznych). 
2.2.1. Okna i drzwi balkonowe 
Okna i drzwi balkonowe powinny posiadac wtasciwosci eksploatacyjne okreslone i 
sklasyfikowane przez producenta zgodnie z PN-EN 14351-1:2006. 

Ponadto producent powinien okreslic materiat (materiaty), z ktorych okna i drzwi balkonowe sa 
wykonane, tacznie z wszelkimi zastosowanymi powtokami i/lub srodkami ochronnymi. Ta zasada 
powinna byc zrealizowana w odniesieniu do wszystkich elementow sktadowych, majacych wptyw 
na trwatosc wyrobow przy ich uzytkowaniu, poprzez powotanie odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych. 

Producent powinien rowniez podac informacje dotyczace konserwacji okien i drzwi 
balkonowych oraz ich czysci podlegajacych wymianie. 

Wedtug PN-EN 14351-1:2006 wymagane wtasciwosci okien i drzwi balkonowych powinny byc 
okreslone zgodnie z zasadami podanymi w dokumentach odniesienia zestawionych w tablicy 1 i 
sklasyfikowane wedtug tablicy 2. 
Tablica 1. Podstawy normatywne okreslania wlasciwosci i klasyfikowania okien i drzwi 
balkonowych 

Lp. 

Rozdziat / 
podrozdzi 
at P N - E N 
14351-1:2 

006 

Wtasciwosc Norma 
klasyfikacyjna a 

Norma 
dotyczaca 

metody badan 
lub obliczen a 

Typ badania b 

Zakres 
bezposredniego 

zastosowania 

1. 4.2 Odpornosc na 
obciazenie wiatrem 

EN 12210 EN 12211 Niszczace 

2. 4.3 Odpornosc na 
obciazenie 
sniegiem 

Informacja o 
wypetnieniu 

Krajowe 
przepisy i/lub 

zalecenia 

Obliczenie 

3. 4.4.1 Reakcja na ogien EN 13501-1 patrz EN 
13501-1 

Niszczace Okna dachowe 

4. 4.4.2 Wtasciwosci 
dotyczace 
oddziatywania 
ognia 
zewnytrznego 

EN 13501-5 ENV 1187 Niszczace Okna dachowe 

5. 4.5 Wodoszczelnosc EN 12208 EN 1027 Nieniszczace 

6. 4.6 Substancje 
niebezpieczne 

Wedtug wymagan w krajowych regulacjach prawnych 

7. 4.7 Odpornosc na 
uderzenie 

EN 13049 EN 13049 Niszczace 
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Lp. 

Rozdziat / 
podrozdzi 
at P N - E N 
14351-1:2 

006 

Wtasciwosc Norma 
klasyfikacyjna a 

Norma 
dotyczaca 

metody badan 
lub obliczen a 

Typ badania b 

Zakres 
bezposredniego 

zastosowania 

8. 4.8 Nosnosc urzadzen 
zabezpieczajacych 

Wartosc 
progowa 

EN 14609 Nieniszczace 

9. 4.11 Wtasciwosci 
akustyczne 

Wartosci 
deklarowane 

P N - E N 20140-3 
EN ISO 717-1 

Nieniszczace 
lub wartosci 
tabelaryczne 

Patrz Zatacznik B 
P N - E N 14351-1:2006 

10. 4.12 Przenikalnosc 
cieplna 

Wartosci 
deklarowane 

EN ISO 
10077-1:2000 

Tablica F.1 

Wartosci 
tabelaryczne 

Wszystkie rozmiary 

10. 4.12 Przenikalnosc 
cieplna 

Wartosci 
deklarowane 

EN ISO 
10077-1 
EN ISO 

10077-1 oraz 
EN ISO 
10077-2 

Obliczenie 

Powierzchnia 
catkowita < 2,3 m 2 c , d 

Powierzchnia 
catkowita > 2,3 m 2 c 

10. 4.12 Przenikalnosc 
cieplna 

Wartosci 
deklarowane 

EN ISO 
12567-1 
EN ISO 
12567-2 

Nieniszczace 

Powierzchnia 
catkowita < 2,3 m 2 c , d 

Powierzchnia 
catkowita > 2,3 m 2 c 

11. 4.13 Wtasciwosci 
zwiazane z 
promieniowaniem 
(wypetnienie) e 

Wartosci 
deklarowane 

EN 410 
EN 13363-1 
EN 13363-3 

Wszystkie rozmiary 

12. 4.14 Przepuszczalnosc 
powietrza 

EN 12207 EN 1026 Nieniszczace 

13. 4.16 Sity operacyjne f EN 13115 EN 12046-1 Nieniszczace 

14. 4.17 Wytrzymatosc 
mechaniczna 

EN 13115 EN 12046-1 
EN 14608 
EN 14609 

Niszczace lub 
nieniszczace 
(zaleznie od 

wyniku) 

15. 4.18 Wentylacja Wartosci 
deklarowane 

EN 13141-1 Nieniszczace 

16. 4.19 Kuloodpornosc EN 1522 EN 1523 Niszczace g 

17. 4.20 Odpornosc na 
wybuch 

EN 13123-1 
EN 13123-2 

EN 13124-1 
EN 13124-2 

Niszczace g 

18. 4.21 Odpornosc na 
wielokrotne 
otwieranie i 
zamykanie 

EN 12400 EN 1191 Niszczace 

19. 4.22 Zachowanie siy 
pomiydzy roznymi 
klimatami 

Do 
opracowania 

E N V 1 3 4 2 0 Niszczace Wszystkie rozmiary 

20. 4.23 Odpornosc na 
wtamanie 

ENV 1627 ENV 1628 
ENV 1629 
ENV 1630 

Niszczace Patrz ENV 1627 
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Lp. 

Rozdziat / 
podrozdzi 
at P N - E N 
14351-1:2 

006 

Wtasciwosc Norma 
klasyfikacyjna 

Norma 
dotyczaca 

metody badan 
lub obliczen a 

Typ badania 
Zakres 

bezposredniego 
zastosowania 

W pewnych przypadkach w odpowiednim rozdziale lub podrozdziale P N - E N 14351-1:2006 podano dodatkowe 
informacje, np. dotyczace powotan. 

Badanie nieniszczace: Probka moze byc uzyta do kolejnego badania. 
Badanie niszczace: Probka nie moze byc uzyta do kolejnego badania. 

; Gdy wymagane jest szczegotowe obliczenie utraty ciepta z okreslonego budynku, producent powinien 
dostarczyc doktadne i prawidtowe, zbadane lub obliczone, wartosci przenikalnosci cieplnej (wartosci projektowe) 
dla rozpatrywanych rozmiarow (rozpatrywanego rozmiaru). 

1 Pod warunkiem, ze U g (patrz EN 673) < 1,9 W/(m 2*K), tekst „Powierzchnia catkowita < 2,3 m 2 c , d " zastypuje siy 
tekstem „Wszystkie rozmiary c". 
Catkowita przenikalnosc energii stonecznej (wspotczynnik promieniowania stonecznego, wartosc g) i 
przenikalnosc swiatta. 
Wytacznie okna uruchamiane rycznie. 
Dopoki nie byda obowiazywaty odnosne normy i/lub wytyczne, warunki niesprecyzowane powinny byc 
uzgodnione przez producenta i laboratorium badawcze. 

a 
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Tablica 2. Klasyfikacja wlasciwosci eksploatacyjnych okien i drzwi balkonowych 

Lp. 

Rozdziat / 
podrozdziat 

PN-EN 
14351-1: 

2006 

Wtasciwosc / wielkosc / miara Klasyfikacja / wartosc 
Klasa / 

deklarowana 
wartosc 

1 4.2 Odpornosc na obciazenie wiatrem 

Cisnienie probne P1 (Pa) 
npd 

1 

(400) 

2 

(800) 

3 

(1200) 

4 

(1600) 

5 

(2000) 

Exxxx 

(>2000) 

2 4.2 Odpornosc na obciazenie wiatrem 
npd 

A B C 

Ugiycie ramy 
npd 

(< 1/150) (< 1/200) (< 1/300) 

3 4.3 Odpornosc na obciazenie sniegiem i 
obciazenie trwale npd Deklarowana informacja o wypetnieniu 

(np. rodzaj i grubosc szkta) 

4 4.4.1 Reakcja na ogien npd F E D C B A2 A1 4 

4.4.2 Wlasciwosci zwiazane z oddzialywaniem 
ognia zewnftrznego npd patrz EN 13501-5 

5 4.5 Wodoszczelnosc 

Nieostoniyte (A) 
Cisnienie probne (Pa) 

npd 
1 A 
(0) 

2 A 
(50) 

3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 
(100)(150l(200l(250l(300l(4501(6001(>600) 

8 A 9 A Exxx 

6 4.5 Wodoszczelnosc 
A Q O D O D A D C D e D 7 D 

Ostoniyte (B) 
Cisnienie probne (Pa) 

npd 1 B 
(0) 

2 B 
(50) 

3 B 
(100) 

4 B 
(150) 

5 B 
(200) 

6 B 
(250) 

7 B 
(300) 

7 4.6 Substancje niebezpieczne npd wedtug wymagan zawartych npd w krajowych regulacjach prawnych 

8 4.7 Odpornosc na uderzenie 

npd 200 300 450 700 950 
Wysokosc spadania (mm) 

npd 200 300 450 700 950 

9 4.8 Nosnosc urzadzen zabezpieczajacych npd a Wartosc progowa 

10 4.11 Wlasciwosci akustyczne 

npd 
Izolacyjnosc akustyczna R w ( C Cd) (dB) 

npd Wartosci deklarowane 

11 4.12 Przenikalnosc cieplna 
npd Wartosc deklarowana 

Uw (W/m 2 *K) 
npd Wartosc deklarowana 

12 4.13 Wlasciwosci zwiazane z promieniowaniem 

Wspotczynnik promieniowania stonecznego 
(g) 

npd Wartosc deklarowana 
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13 4.13 Wlasciwosci zwiazane z promieniowaniem 

fx ) 
Przenikalnosc swiatta 

npd Wartosc deklarowana 
fx ) 

Przenikalnosc swiatta 

14 4.14 Przepuszczalnosc 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) 

14 4.14 

Max. cisnienie probne (Pa) 
Referencyjna przepuszczalnosc powietrza 
przy 100 Pa (m 3 /h*m 2 ) lub (m 3 /hm) 

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) 

15 4.16 Sily operacyjne b npd 1 2 

16 4.17 Wytrzymalosc mechaniczna npd 1 2 3 4 

17 4.18 Wentylacja 

Eksponenta przeptywu powietrza n 
Charakterystyka przeptywu powietrza K 
Natyzenie przeptywu powietrza 

npd Wartosci deklarowane 

18 4.19 Kuloodpornosc npd FB1 FB2 FB3 FB4 FB5 FB6 FB7 FSG 

19 4.20.1 Odpornosc na wybuch 
npd rnnn CDD4 CDDil 

Rura uderzeniowa 
npd EPR1 EPR2 EPR3 EPR4 

20 4.20.2 Odpornosc na wybuch 
npd EXR1 EXR2 EXR3 EXR4 EXR5 

Proba poligonowa 
npd EXR1 EXR2 EXR3 EXR4 EXR5 

21 4.21 Odpornosc na wielokrotne otwieranie i 
zamykanie 

npd 5 000 10 000 20 000 

Liczba cykli 

npd 5 000 10 000 20 000 

22 4.22 Zachowanie sif miydzy roznymi klimatami npd (Do opracowania) 

23 4.23 Odpornosc na wlamanie npd 1 2 3 4 5 6 

U W A G A 1 npd - osiagi nie okreslone. 
U W A G A 2 Liczby w nawiasach podano dla informacji. 

a Jedynie jezeli w wyrobie nie wystypuje (wystypuja) urzadzenie (urzadzenia) zabezpieczajace. 
b Dotyczy wytacznie okien uruchamianych rycznie. 

Rozwiazania materialowo-konstrukcyjne wraz z wymaganiami jakosciowymi, parametry 
techniczne oraz wlasciwosci eksploatacyjne wbudowywanych okien i drzwi balkonowych 
powinny byc zgodne z dokumentacja projektowa. 
Ponadto okna i drzwi balkonowe powinny spetniac nastypujace wymagania w zakresie: 
a) rozwiazan materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci wykonania 
b) parametrow technicznych 
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c) wtasciwosci eksploatacyjnych 
nie okreslone w dokumentacji projektowej. 

2.2.2. Obrobki 
Parapety zewnytrzne oraz wewnytrzne, a takze obrobki progow drzwi balkonowych i/lub 
materiaty, z ktorych wyroby sa wykonywane powinny spetniac wymagania dokumentacji 
projektowej oraz odpowiednich norm lub aprobat technicznych. 
2.2.3. Materiaty uszczelniajace 
Do wykonywania uszczelnien miydzy oknem lub drzwiami balkonowymi a sciana moga byc 
stosowane, w zaleznosci od rodzaju uszczelnienia (zewnytrzne, srodkowe - izolacja termiczna, 
wewnytrzne), materiaty zestawione w tablicy 3. 
Tablica 3. Materialy uszczelniajace i izolacyjne stosowane do wypelniania szczelin mifdzy 
oknem lub drzwiami balkonowymi a osciezem 

Warstwa zewnytrzna 
(uszczelnienie) 

Warstwa srodkowa 
(izolacja termiczna) 

Warstwa wewnytrzna 
(uszczelnienie) 

Impregnowana tasma rozpryzna 
paroprzepuszczalna 
Folia paroprzepuszczalna 
Folia elastyczna 
paroprzepuszczalna 

Pianka poliuretanowa 
Wetna mineralna 

Folia do okien paroszczelna 
Kit trwale elastyczny 
Impregnowana tasma rozpryzna 
paroszczelna 
Tasma butylowa do okien 

Wymienione materiaty nie moga wydzielac szkodliwych substancji oraz wchodzic w reakcje 
chemiczne z otaczajacymi je elementami i zmieniac wtasciwosci pod wptywem temperatury. 

Stosowane materiaty uszczelniajace powinny byc zgodne z rozwiazaniami przyjytymi w 
dokumentacji projektowej a takze spetniac wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych. 
2.2.4. Inne wyroby i materiaty 
Przy montazu okien i/lub drzwi balkonowych stosuje siy takze inne wyroby i materiaty: 
• elementy mocujace okno/drzwi balkonowe w osciezu: 

- kotki rozporowe (dyble), 
- kotwy, 
- sruby, wkryty, 

• elementy podporowe i dystansowe: 
- klocki, belki drewniane, 
- podktadki, katowniki stalowe, 

• elementy wykonczeniowe: 
- listwy maskujace potaczenia okien w zestawy, 
- katowniki, cwiercwatki i listwy maskujace potaczenie styku ramy i tynku oscieza. 
Stosowane materiaty i wyroby inne powinny byc zgodne z rozwiazaniami przyjytymi w 

dokumentacji projektowej, a takze spetniac wymagania odpowiednich norm lub aprobat 
technicznych oraz zalecenia (wytyczne) producenta okien lub drzwi balkonowych. 

Elementy mocujace powinny byc dostosowane do rodzaju sciany (monolityczna, warstwowa) 
oraz rodzaju okien i sposobu ich mocowania. 

2.3. Warunki przyjfcia na budowf materialow i wyrobow do montazu okien i drzwi 
balkonowych 

Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi balkonowych moga byc przyjyte na budowy, jesli 
spetniaja nastypujace warunki: 
- sa zgodne z ich wyszczegolnieniem i charakterystyka podana w dokumentacji projektowej i 

specyfikacji technicznej (szczegotowej), 
- kazda jednostka tadunkowa lub partia okien i drzwi balkonowych luzem jest zaopatrzona w 
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etykiety identyfikacyjna, 
- wyroby i materiaty konfekcjonowane sa wtasciwie opakowane, firmowo zamkniyte (bez oznak 

naruszenia zamkniycia) i oznakowane (petna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa 
oraz symbol handlowy wyrobu), 

- spetniaja wymagane wtasciwosci wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia, 
- producent dostarczyt dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub 

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

- spetniaja wymagania wynikajace z ich terminu przydatnosci do uzycia (termin zakonczenia 
montazu okien i drzwi balkonowych powinien siy konczyc przed zakonczeniem terminow 
przydatnosci do stosowania odpowiednich wyrobow). 
Przyjycie wyrobow i materiatow na budowy powinno byc potwierdzone wpisem do dziennika 

budowy lub protokotem przyjycia materiatow. 

2.4. Warunki przechowywania materialow i wyrobow do montazu okien i drzwi 
balkonowych 

Okna i drzwi balkonowe z drewna i tworzyw sztucznych nalezy przechowywac zgodnie z 
wymaganiami normy PN-B-05000, a aluminiowe zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez ich 
producenta. 

Okna i drzwi balkonowe, z wyjatkiem wyrobow uformowanych w jednostki tadunkowe 
kontenerowe, nalezy przechowywac w magazynach pototwartych lub zamkniytych, suchych i 
przewiewnych, zabezpieczonych przez opadami atmosferycznymi. 

Pozostate wyroby i materiaty powinny byc przechowywane i magazynowane zgodnie z 
odpowiednimi instrukcjami producentow oraz wymaganiami wtasciwych dokumentow odniesienia 
tj. norm badz aprobat technicznych. 

Pomieszczenie magazynowe do przechowywania opakowanych pozostatych wyrobow i 
materiatow powinno byc kryte, suche oraz zabezpieczone przez zawilgoceniem, opadami 
atmosferycznymi, przemarzniyciem i przed dziataniem promieni stonecznych. 

Wyroby konfekcjonowane powinny byc przechowywane w oryginalnych, zamkniytych 
opakowaniach, w temperaturze powyzej +5°C a poni zej +35°C. 

Podtogi we wszystkich pomieszczeniach magazynowych powinny byc utwardzone, poziome, 
rowne. Dopuszcza siy w pomieszczeniach magazynowych pototwartych stosowanie 
nieutwardzonego podtoza, ale wowczas okna i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawiac na legarach 
utozonych rownolegle do siebie. Wysokosc legarow powinna wynosic co najmniej 15 cm. Okna 
i/lub drzwi balkonowe nalezy ustawiac w odlegtosci co najmniej 1,0 m od czynnych urzadzen 
grzejnych. Nalezy je przechowywac w jednej lub kilku warstwach w sposob zabezpieczajacy je 
przed uszkodzeniami, przy zachowaniu warunkow bezpieczenstwa. W zaleznosci od stopnia 
wykonczenia powierzchni okien i drzwi balkonowych oraz rodzaju podtoza w magazynie, wyroby 
nalezy przechowywac zgodnie z zasadami podanymi w tablicy 4. 
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Tabl ica 4. Sposoby przechowywania okien i drzwi ba lkonowych w za leznosc i od 
stopnia wykonczen ia powierzchni wyrobow oraz rodzaju podtoza w magazynie 

Rodzaje wyrobow 

okna i drzwi balkonowe drewniane 
i i—71 A /• 1^ 

Lp. Rodzaj podtoza w 
magazynie 

jednokrotnie malowane i 
ostatecznie wykonczone 

u i \ i i a I uiz-vvi u a i i v u i i u v v c L. 

tworzyw sztucznych 

gruntowane sposob pakowania 

pojedynczo w pakietach pojedynczo w paletach 
slupkowych 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Podtoze 
nieutwardzone (na 
legarach) 

W jednej 
warstwie na 
progu 
oscieznicy 

Na progu 
oscieznicy; okna w 
warstwach do 
lacznej wysokosci 
2 m, drzwi 
balkonowe w 
jednej warstwie 

— W jednej 
warstwie na 
progu 
oscieznicy 

— 

2. Podtoze 
utwardzone 

W jednej 
warstwie na 
progu 
oscieznicy 

Na progu 
oscieznicy; okna w 
warstwach do 
lacznej wysokosci 
2 m, drzwi 
balkonowe w 
jednej warstwie 

Na legarach 
w dwoch lub 
trzech 
warstwach 

W jednej 
warstwie na 
progu 
oscieznicy 

W dwoch 
lub trzech 
warstwach 

Sposob przechowywania okien i drzwi aluminiowych powinien bye zgodny z wymaganiami ich 
producenta. 

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU, M A S Z Y N I NARZEDZI 
3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST „Wymagania ogo lne" Kod C P V 

45000000-7, pkt 3 

3.2. Sprzet i narzedzia do montazu okien i drzwi ba lkonowych 
Montaz okien i drzwi balkonowych nie wymaga stosowania specjalistycznego sprzetu. 

Przy montazu okien i drzwi balkonowych nalezy wykorzystywac odpowiednie narzedzie, 
elektronarzedzia i sprzet do: 
a) sprawdzania wymiarow i plaszczyzn, 
b) wiercenia otworow oraz ustawienia i zamocowania okien lub drzwi balkonowych w osciezach, 
c) transportu technologicznego wyrobow, 
d) wykonywanie montazu na wysokosci wymagajacej uzycia rusztowan. 

4. WYMAGANIA DOTYCZACE T R A N S P O R T U 
4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST „Wymagania ogo lne" Kod 

C P V 45000000-7, pkt 4 

4.2. Wymagania szczegotowe dotyczace srodkow transportu 
Wyroby i materiaty do montazu okien i drzwi balkonowych moga byc przewozone jednostkami 
samochodowymi, kolejowymi i wodnymi. 

Wymagania dotyczace srodkow transportu oraz zasady tadowania i zabezpieczania okien i 
drzwi balkonowych w srodkach transportu powinny byc zgodne z wymogami podanymi w normie 
PN-B-0500 oraz z wytycznymi (zaleceniami) producenta. 

Warunki transportu pozostatych wyrobow i materiatow powinny byc zgodne z wymaganiami 
norm przedmiotowych dotyczacych tych wyrobow i wytycznymi (zaleceniami) producenta. 
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4.3. Zasady tadowania okien i drzwi balkonowych na srodki transportu 
4.3.1. Ladowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie drogowym 
Wyroby nalezy ustawiac w jednej warstwie, pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet 
byty rownolegte do podtuznej osi pojazdu, z tym ze okna — na progach oscieznic, drzwi 
balkonowe — na stojakach oscieznic. Wyroby nieszklone, w ktorych elementy okuc zamykajacych 
wystaja ponad powierzchnie skrzydta, nalezy przesunac wzgledem siebie o szerokosc skrzydta 
okiennego. 
4.3.2. Ladowanie okien i drzwi balkonowych w transporcie kolejowym i wodnym srodladowym 
Wyroby nalezy ustawiac pionowo w rzedach tak, aby ptaszczyzny skrzydet byty rownolegte do 
podtuznej osi wagonu, z tym ze: 
a) okna — na progach oscieznic, 
b) drzwi balkonowe: 
— o wysokosci oscieznicy mniejszej od wysokosci bocznych scian wagonu na progu 

oscieznicy, 
— o wysokosci oscieznicy wiekszej od wysokosci bocznych scian wagonu na stojaku 

oscieznicy. 
Wyroby nieszklone, w ktorych okucia zamykajace wystaja ponad powierzchnie skrzydta, 

nalezy przesunac wzgledem siebie o szerokosc ramiaka skrzydta. 
Zaleca sie tadowanie wyrobow w dwoch lub trzech warstwach pod warunkiem, ze wysokosc 

bloku nie moze przekroczyc wysokosci bocznych scian wagonu. 

4.4. Zasady zabezpieczania okien i drzwi w srodkach transportowych 
Ustawione wyroby w srodkach transportowych nalezy taczyc w bloki. Potaczenia powinny 
zapewniac stabilnosc i zwartosc tadunku oraz zabezpieczac go przed przemieszczaniem i 
uszkodzeniem wyrobow. Wyroby nalezy zabezpieczac przez: 
a) sciste ich ustawienie w rzedach, 
b) wypetnienie wolnych przestrzeni w rzedach elementami rozpierajacymi, 
c) usztywnienie rzedow za pomoca elementow mocujacych i rozpierajacych, 
d) taczenie rzedow w bloki w transporcie kolejowym i wodnym za pomoca rozpor a w transporcie 

drogowym za pomoca elementow mocujacych, 
e) usztywnienie blokow za pomoca progow, 
f) ustawienie w przestrzeni miedzydrzwiowej w wagonach wyrobow w ten sposob, aby nie 

blokowaty drzwi. 
W przypadku tadowania wyrobow dwuwarstwowo, gorna warstwe nalezy zabezpieczyc 

podobnie jak dolna. 

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT 
5.1. Ogolne zasady wykonania robot podano w ST „Wymagania ogolne" Kod CPV 

45000000-7, pkt 5 

5.2. Warunki przystapienia do montazu okien i drzwi balkonowych 
Do montazu okien i drzwi balkonowych mozna przystapic po ukonczeniu robot stanu surowego, 
przykryciu budynku i zakonczeniu wiekszosci robot mokrych (tynki, wylewki). 

Osadzenie okien przed zakonczeniem robot mokrych jest mozliwe przy zapewnieniu 
odpowiednich warunkow cieplno-wilgotnosciowych w pomieszczeniach. 

W przypadku okien drewnianych nalezy nie dopuscic do ich zawilgocenia na skutek 
wilgotnosci wzglednej powietrza w pomieszczeniach (kondensacji pary wodnej na elementach 
okien). Wymagane jest wiec sprawdzenie stanu wilgotnosci powietrza i zapewnienie 
systematycznego wietrzenia pomieszczen. 

W scianach z ociepleniem zewnetrznym okna i drzwi balkonowe nalezy wbudowywac przed 
wykonaniem ocieplenia. 
Przed przystapieniem do montazu okien i/lub drzwi balkonowych nalezy sprawdzic: 
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— prawidtowosc wykonania scian, 
— stan wykonczenia i prawidtowosc wykonania osciezy, 
— zgodnosc wymiarow otworow z wymiarami podanymi w dokumentacji projektowej, 
— czy wymiary okien i drzwi balkonowych oraz otworow umozliwiaja prawidtowe ustawienie i 

podparcie okien z zachowaniem wtasciwej szerokosci szczeliny na obwodzie pomiedzy 
osciezem a oscieznica. 

5.3. Ogolne zasady montazu okien i drzwi balkonowych 
5.3.1. Usytuowanie okna / drzwi balkonowych w osciezu 
5.3.1.1. Okno i/lub drzwi balkonowe nalezy sytuowac w osciezu tak, aby nie powstaty mostki 
termiczne, prowadzace do skraplania sie pary wodnej na wewnetrznej stronie oscieznicy lub 
powierzchni oscieza. 

Na wewnetrznych powierzchniach oscieza powinna sie utrzymywac temperatura wyzsza o 
minimum 1 °C od temperatury punktu rosy. 

Jezeli nie jest znany przebieg izoterm, nalezy stosowac ogolne zasady usytuowania okien: 
— w scianie jednowarstwowej — w potowie grubosci sciany, 
— w scianie warstwowej z ociepleniem wewnetrznym — w strefie umieszczenia izolacji 

termicznej, 
— w scianie z ociepleniem zewnetrznym — jak najblizej warstwy ocieplenia. 
5.3.1.2. W przypadku osciezy z wegarkami okna lub drzwi balkonowe powinny byc usytuowane 
tak, by wegarek zastaniat stojaki i nadproze oscieznicy na szerokosc nie wieksza niz potowa 
szerokosci ksztattownika oscieznicy. 

5.3.2. Zasady ustawienia okna / drzwi balkonowych w otworze 
5.3.2.1. Ustawienie okien / drzwi balkonowych powinno zapewniac: 
— luz (szczeline) pomiedzy otworem w scianie a wyrobem, pozwalajacy na zmiane wymiarow 

okna pod wptywem temperatury, wilgotnosci oraz ruchu konstrukcji budynku nie 
ograniczajaca funkcjonalnosci okna / drzwi, 

— miejsce dla klockow dystansowych i podporowych. 
Do podpierania progu oscieznicy okien stosuje sie klocki lub belki drewniane (czasami 

elementy poszerzajace, o ile takie s a przewidziane w dokumentacji producenta) oraz katowniki 
stalowe. 
Do ustawienia okna w otworze stuza klocki podporowe i dystansowe. 

Klocki podporowe i dystansowe powinny byc tak rozmieszczone, aby byta zapewniona 
mozliwosc odksztatcania sie ksztattownikow okien. 

Zamocowanie okien przy uzyciu tylko kotkow rozporowych, srub lub kotew, bez zastosowania 
klockow podporowych, jest niewystarczajace do przenoszenia obciazenia. 

Klocki dystansowe, stuzace do ustalenia pozycji okna w otworze, po zamocowaniu oscieznicy 
powinny byc usuniete, nie nalezy natomiast usuwac klockow podporowych. 
5.3.2.2. Minimalne wymiary szczelin miedzy rama oscieznicy a osciezem umozliwiajace 
konieczne odksztatcanie sie ksztattownikow okien lub drzwi balkonowych podane s a w tablicy 5 i 
6, zgodnie z pkt. 4.2.2. Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Czesc 
B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 6 „Montaz okien i drzwi balkonowych", wydanie ITB — 2006 
rok. 

Tablica 5. Minimalna szerokosc szczelin miedzy rama oscieznicy a osciezem przy 
uszczelnieniach kitami elastycznymi* 
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Rodzaj ksztattownikow 

1 Oscieze bez w^garka Oscieze z w^garkiem 

Rodzaj ksztattownikow 

r A 

i 

11 i f c z Rodzaj ksztattownikow 5 

r 11 i f c z Rodzaj ksztattownikow 5 

11 Rodzaj ksztattownikow 

1 Dtugosc elementow (m) 

Rodzaj ksztattownikow 

do 1,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 

Rodzaj ksztattownikow 

Minimalna szerokosc szczeliny 
- b (mm) 

Minimalna szerokosc 
szczeliny - b (mm) 

P V C biate 10 15 20 25 10 10 15 

P V C z warstwy P M M A (barwione w masie) 15 20 25 30 10 15 20 

P V C z warstwa. P M M A 10 10 15 20 10 10 15 

Aluminiowe z przektadka termiczna (koloru jasnego) 10 10 15 20 10 10 15 

Aluminiowe z przektadka termiczna (koloru ciemnego) 10 15 20 25 10 10 15 

Drewniane 10 10 10 10 10 10 10 

* Material uszczelniajacy powinien wykazywac si§ odksztatcalnoscia 25%. 

Przy wykonywaniu uszczelnieh z kitow trwale elastycznych nalezy przestrzegac zasady, ze 
gt^bokosc warstwy uszczelnienia t powinna odpowiadac potowie szerokosci szczeliny b i wynosic 
nie mniej niz 6 mm. 

Specyfikacja zostata sporzadzona w systemie SEKOspec na podstawie standardowej 
specyfikacji technicznej opracowanej przez O W E O B Promocja Sp. z o.o. 

15 
255



Tablica 6. Minimalna szerokosc szczelin miedzy ramst oscieznicy a osciezem przy 
uszczelnieniach impregnowanymi tasmami rozpryznymi* 

Rodzaj ksztattownikow 

1 Oscieze bez wygarka Oscieze z wygarkiem 

Rodzaj ksztattownikow 
i -[ 

v i 
1 

Baa 

m. rr 
Rodzaj ksztattownikow 

v i 
1 i — Rodzaj ksztattownikow 

Dtugosc elementow (m) 

Rodzaj ksztattownikow 

do 1,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 do 2,5 do 3,5 do 4,5 

Rodzaj ksztattownikow 

Minimalna szerokosc szczeliny 
- b (mm) 

Minimalna szerokosc 
szczeliny - b (mm) 

P V C biate 8 8 10 10 8 8 8 

P V C z warstwa. P M M A (barwione w masie) 8 10 10 12 8 8 8 

P V C z warstwa P M M A 8 8 8 10 8 8 8 

Aluminiowe z przektadka termiczna (koloru jasnego) 8 8 10 10 8 8 8 

Aluminiowe z przektadka termiczna (koloru ciemnego) 8 8 10 10 8 8 8 

Drewniane 8 8 8 8 6 8 8 

* Gtybokosc uszczelnienia t nalezy dopasowac w zaleznosci od jego szerokosci b z producentem tasm 
uszczelniajacych. 

Maksymalny wymiar szczeliny miedzy oscieznica okienna a osciezem nie powinien 
przekraczac 40 mm. Przy stosowaniu pianek jednosktadnikowych wymiar ten powinien wynosic 
maksymalnie 30 mm. 
5.3.2.3. Dopuszczalne odchytki pionowe i poziome ustawienia okna w otworze przy dtugosci 
elementu do 3,0 m powinny wynosic do 1,5 mm/m. 

Przy elementach o wiykszych wymiarach, wystypujace odchytki nie moga miec negatywnego 
wptywu na funkcjonalnosc okien lub drzwi balkonowych. 

5.3.3. Zasady mocowania okna/drzwi balkonowych w osciezu 
5.3.3.1. Mocowanie powinno byc wykonane w taki sposob, aby przewidywalne obciazenia 
zewnytrzne byty przenoszone za posrednictwem tacznikow na konstrukcjy budynku, a 
funkcjonalnosc okien byta zachowana, tzn. ruch skrzydet okiennych przy otwieraniu i zamykaniu 
byt ptynny. 

Zamocowania powinny byc rozmieszczone na catym obwodzie oscieznicy. 
5.3.3.2. Do mocowania okien w scianie budynku - w zaleznosci od rodzaju sciany (monolityczna, 
warstwowa) i sposobu mocowania stosuje siy kotki rozporowe (dyble), kotwy i sruby/wkryty. 
Pianki poliuretanowe i tym podobne materialy izolacyjne nie stuz^ do mocowania okien, a 
wyt^cznie do uszczelnienia i ocieplenia szczeliny miydzy oknem a sciany. 
5.3.3.3. Sruby moga byc stosowane do mocowania oscieznic do betonu, cegty petnej, cegty 
silikatowej, cegty dziurawki, betonu lekkiego, drewna itp. Nalezy stosowac sruby dostosowane do 
materiatu osciezy. 

W przypadku okien aluminiowych z ksztattownikow z przektadkami termicznymi ww. taczniki 
mocowane s a do komory wewnytrznej ksztattownika lub w osi zintegrowanego profilu za 
posrednictwem podktadki metalowej, wykluczajacej przenoszenie obciazeh na przektadki 
termiczne z tworzyw sztucznych. 
5.3.3.4. Kotwy budowlane powinny byc stosowane wszydzie tam, gdzie odstyp oscieznicy jest 
zbyt duzy do stosowania dybli, np. przy mocowaniu dolnym (progowym) lub w rozwiazaniach 
scian warstwowych. 
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5.3.4. Uszczelnienie i izolacja potaczenia okna/drzwi balkonowych ze sciana 
Uszczelnienie powinno zabezpieczyc szczeliny miydzy oknem a osciezem przed wnikaniem 
wody opadowej od strony zewnytrznej oraz pary wodnej od strony wewnytrznej. 

Przy wykonywaniu uszczelnienia nalezy przestrzegac zaleceh (wytycznych) producenta 
materiatow uszczelniajacych, dotyczacych: 
- zgodnosci chemicznej stykajacych siy ze soba materiatow, 
- oczyszczenia powierzchni przylegania, 
- zagruntowania powierzchni przylegania (w zaleznosci od rodzaju materiatu), 
- wymagah w zakresie wilgotnosci i temperatury powietrza. 

Uszczelnienie okien na obwodzie sktada siy z trzech warstw: wewnytrznej, srodkowej i 
zewnytrznej. 
Warstwa wewnytrzna to uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniajacego (kitu trwale 
elastycznego) lub impregnowanych tasm rozpryznych nieprzepuszczajacych powietrza i pary 
wodnej (tasmy paroszczelne). 

Uszczelnienie to powinno uniemozliwiac przenikanie pary wodnej z pomieszczenia do 
szczeliny miydzy oknem a sciana budynku, a tym samym zapobiegac wykraplaniu siy pary 
wodnej w szczelinie miydzy oknem a osciezem (tj. w miejscach o temperaturze nizszej od 
temperatury punktu rosy). 

Paroszczelnosc uszczelnienia po stronie wewnytrznej okna powinna byc wyzsza niz po 
stronie zewnytrznej. Przestrzeganie tej zasady umozliwia dyfuzjy pary wodnej z potaczenia na 
zewnatrz budynku. 

Uszczelnienie powinno byc trwate i nie moze wchodzic w reakcje chemiczne z otaczajacymi je 
materiatami. 
Warstwa srodkowa to izolacja termiczna wykonywana z pianki wypetniajacej (np. pianki 
poliuretanowej) lub mineralnych materiatow izolacyjnych (np. wetny), ktore zapewniaja izolacjy 
termiczna i akustyczna potaczenia okna z osciezami. 

Szczelina miydzy oscieznica a osciezem powinna byc catkowicie wypetniona warstwa izolacji 
termicznej. 

Pianki stosowane do wypetnienia potaczeh (zaleca siy pianki dwusktadnikowe o 
kontrolowanym spienianiu) nie moga wchodzic w reakcje chemiczne, ani tez wydzielac substancji 
szkodliwych. 

Stosowanie ich powinno byc zgodne z instrukcja producenta. Dotyczy to przede wszystkim 
temperatury otoczenia, przy ktorej moga byc uzyte oraz czystosci wypetnianej szczeliny. 

Podczas wtryskiwania pianki nalezy zwracac uwagy na doktadne wypetnienie szczeliny, a 
jednoczesnie nie wolno doprowadzic do odksztatcenia (deformacji) ramy oscieznicy. 
Warstwa zewnytrzna to uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpryznych 
paroprzepuszczalnych. 

Uszczelnienie zewnytrzne powinno byc paroprzepuszczalne, a jednoczesnie wykonane w taki 
sposob, aby nie byto mozliwosci przenikania wody opadowej do wnytrza szczeliny miydzy oknem 
a sciana. 

Uszczelnienie powinno byc trwate i nie moze wchodzic w reakcje chemiczne z otaczajacymi je 
materiatami. 
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5.4. Ogolne zasady osadzania parapetow okiennych i obrobek progow drzwi balkonowych 
5.4.1. Parapety zewnytrzne 
Parapet zewnytrzny powinien byc osadzony zgodnie z rozwiazaniem przewidzianym w 
dokumentacji projektowej tak, by spetnione byty nastypujace wymagania: 
- osadzanie parapetu nalezy rozpoczac po zakohczeniu montazu i uszczelnieniu na obwodzie 

okna, 
- parapet powinien wystawac poza ptaszczyzny sciany okoto 3-4 cm lecz nie mniej niz 2 cm, 
- mocowanie do oscieznicy powinno byc dostatecznie mocne, 
- miejsca potaczenia parapetu z oscieznica powinny byc szczelne lub uszczelnione tasmami 

rozpryznymi i silikonem, 
- potaczenia boczne parapetu z osciezami oraz w narozu (okno - mur - parapet) powinny 

zapewniac ciagtosc uszczelnienia (przyktady uszczelnienia parapetu zewnytrznego na styku 
z osciezem przedstawione sa w pkt. 4.4.1. Warunkow technicznych wykonania i odbioru 
robot budowlanych. Czysc B - Roboty wykohczeniowe, zeszyt 6 „Montaz okien i drzwi 
balkonowych", wydanie ITB - 2006 r.), 

- przy oknach z ksztattownikow aluminiowych lub z P V C kotnierz parapetu powinien byc 
wprowadzony pod profil progowy oscieznicy (wywiniycie kotnierza na profil ramy 
oscieznicowej bez dodatkowego uszczelnienia tasmami rozpryznymi i silikonem nie 
zapewnia szczelnosci potaczenia), 

- przy oknach drewnianych kotnierz parapetu powinien byc wprowadzony w miejsce tzw. 
wydry w ramiaku progowym, 

- osadzenie parapetu z kamienia lub elementow ceramicznych powinno byc poprzedzone 
utozeniem na styku oscieznicy i oscieza izolacji przeciwwilgociowej wywiniytej na 
ksztattownik progu oscieznicy, tak jak w obrobkach drzwi balkonowych (pkt 5.4.3. niniejszej 
specyfikacji technicznej). 

Przy montazu parapetow z blachy nalezy zwrocic uwagy na: 
- zmiany ich wymiarow pod wptywem temperatury (styki dylatacyjne powinny byc 

rozmieszczone co 250 cm), 
- podparcie i zabezpieczenie parapetow przed podrywaniem do gory przez wiatr, 
- wyttumienie odgtosow padajacego deszczu (stosowanie tasm wygtuszajacych), 
- potaczenia kohcowe parapetow z osciezami nalezy dobierac w zaleznosci od konkretnego 

rozwiazania elewacji. 

5.4.2. Parapety wewnytrzne 
Osadzanie parapetu wewnytrznego nalezy rozpoczac po zakohczeniu montazu i uszczelnieniu 
na obwodzie okna. 

Parapety wewnytrzne powinny byc osadzone w dolnej czysci oscieza, zgodnie z 
rozwiazaniami przewidzianymi w dokumentacji projektowej. Ptaszczyzna styku parapetu z 
wrybem oscieznicy powinna byc tak uszczelniona, aby nie dopuscic do penetracji wody i pary 
wodnej w przestrzeni pod progiem oscieznicy. 

5.4.3. Obrobki progow drzwi balkonowych 
Progi balkonowe ze wzglydu na duze zagrozenie woda naleza do miejsc krytycznych, 

trudnych do uszczelnienia. Dokumentacja projektowa powinna wiyc zawierac szczegotowe 
rozwiazania sposobow obrobienia tych miejsc. 

Obrobki progow balkonowych nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacji projektow^. 
Przy uszczelnianiu progow nalezy zachowywac roznicy poziomow miydzy gorna krawydzia 

izolacji przeciwwilgociowej ptyty balkonu (tarasu) a przewidywanym poziomem wykohczenia 
powierzchni balkonu. Roznica poziomow wykohczenia ptyty balkonu i gornej krawydzi izolacji 
przeciwwilgociowej z materiatow rolowych, wywiniytej na ksztattownik progu, powinna wynosic 15 
cm. 

Odstypstwo od powyzszego wymogu jest dopuszczalne tylko w przypadku, gdy w 
dokumentacji przewidziano rozwiazania systemowe obrobek progow (tasmy uszczelniajace, 
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ksztattki wtopione w masy hydroizolacyjna) badz w ptycie balkonu lub tarasu zaprojektowano 
odprowadzenie wody w pasie bezposrednio przylegajacym do progu drzwi balkonowych. 

5.5. L^czenie okien w zestawy 
Okna lub okna i drzwi balkonowe mozna taczyc w zestawy: 
- poziome, 
- pionowe. 

Potaczenia okien i/lub drzwi balkonowych w zestawach musza zapewniac szczelnosc na 
przenikanie wody opadowej i powietrza oraz wtasciwa wspotpracy taczonych elementow. 
5.5.1. Zestawy poziome 
Potaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych drewnianych moga byc 
wykonywane na „obce pioro", osadzone we wnykach stojakow oscieznic na catej ich wysokosci, 
uszczelnione kitem silikonowym i skrycone za pomoca wkrytow o rozstawie nie wiykszym niz 80 
cm. Oscieznice okien i drzwi balkonowych drewnianych moga byc rowniez taczone przy 
zastosowaniu poszerzajacego elementu posredniego lub stupka. 

Potaczenia w zestawy poziome okien lub okien i drzwi balkonowych z ksztattownikow 
aluminiowych badz z tworzyw sztucznych nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa 
i zaleceniami producenta systemu. 
5.5.2. Zestawy pionowe 
Laczenie okien w zestawy pionowe nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa i 
zaleceniami producenta systemu. 

Potaczenia takie na ogot wymagaja zamocowania dodatkowego poziomego elementu miydzy 
oscieznicami stykajacych siy okien. 

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT 
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST „Wymagania ogolne" Kod CPV 

45000000-7, pkt 6 

6.2. Badania przed przyst^pieniem do montazu okien i drzwi balkonowych 
Przed przystapieniem do montazu okien i drzwi balkonowych nalezy ocenic stan scian i 
przygotowania osciezy do robot montazowych oraz wykonac badania wyrobow i materiatow 
wykorzystywanych w tych robotach. 
6.2.1. Odbior robot poprzedzajacych wykonanie montazu okien i drzwi balkonowych 
Przed przystapieniem do montazu okien nalezy sprawdzic: 
- prawidtowosc wykonania scian, zgodnie z odpowiednia szczegotowa specyfikacja 

techniczna, 
- rodzaj osciezy (z wygarkiem czy bez wygarka) oraz ich prawidtowosc wykonania i stan 

wykohczenia (otynkowane czy nieotynkowane), zgodnie z odpowiednimi szczegotowymi 
specyfikacjami technicznymi), 

- zgodnosc wymiarow otworow z wymiarami projektowanymi, 
- mozliwosc zabezpieczenia prawidtowego luzu na obwodzie pomiydzy osciezem a 

oscieznica. 
Wyniki badah powinny byc porownane z wymaganiami podanymi w odpowiednich 

szczegotowych specyfikacjach technicznych oraz w pkt. 5 niniejszej specyfikacji i odnotowane w 
dzienniku budowy a takze w formie protokotu kontroli podpisanego przez przedstawicieli 
inwestora (zamawiajacego) oraz wykonawcy. 
6.2.2. Badania materiatow i wyrobow 
Przed rozpoczyciem montazu okien i drzwi balkonowych nalezy sprawdzic: 
- zgodnosc okien i drzwi balkonowych oraz obrobek z aprobata techniczna lub indywidualna 

dokumentacja techniczna w zakresie rozwiazah materiatowo-konstrukcyjnych i jakosci 
wykonania, 

- zgodnosc okien i drzwi balkonowych oraz obrobek z dokumentacja projektowa i niniejsza 
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specyfikacja techniczna, 
- w protokole przyjycia materiatow na budowy: czy dostawca dostarczyt dokumenty 

swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania 
wyrobow uzywanych w robotach montazowych, 

- stan opakowah (oryginalnosc, szczelnosc) oraz sposob przechowywania wyrobow i terminy 
przydatnosci materiatow uszczelniajacych. 

6.3. Badania w czasie robot 
Badania w czasie robot polegaja na sprawdzeniu zgodnosci wykonywania robot montazowych z 
dokumentacja projektowa, wymaganiami niniejszej specyfikacji i kartami technicznymi lub 
instrukcjami producentow. Badania te w szczegolnosci powinny polegac na sprawdzeniu 
prawidtowosci wykonania: 
- podparcia progu oscieznicy, 
- zamocowania mechanicznego okna lub drzwi balkonowych na catym obwodzie oscieznicy 

(zachowania odstypow miydzy tacznikami mechanicznymi), 
- izolacji termicznej szczeliny miydzy oknem a osciezem, ze szczegolnym zwroceniem uwagi 

na wykonanie izolacji pod progiem oscieznicy, 
- uszczelnienia zewnytrznego i wewnytrznego szczeliny miydzy oknem a osciezem, ze 

szczegolnym uwzglydnieniem rodzaju zastosowanych materiatow uszczelniajacych i 
przestrzegania zaleceh technologicznych, 

- obrobek progu drzwi balkonowych, 
- osadzenia parapetu zewnytrznego i wewnytrznego. 

Wyniki badah powinny byc porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5 niniejszej 
specyfikacji, odnotowane w formie protokotu kontroli, wpisane do dziennika budowy i 
akceptowane przez inspektora nadzoru. 

6.4. Badania w czasie odbioru robot 
Badania w czasie odbioru robot przeprowadza siy celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie 
wymagania dotyczace montazu okien i/lub drzwi balkonowych, w szczegolnosci w zakresie: 
- zgodnosci z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna (szczegotowa) wraz z 

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej, 
- jakosci zastosowanych materiatow i wyrobow, 
- prawidtowosci oceny robot poprzedzajacych wykonanie montazu, 
- jakosci robot montazowych. 

Przy badaniach w czasie odbioru robot nalezy wykorzystywac wyniki badah dokonanych przed 
przystapieniem do robot i w trakcie ich wykonywania oraz zapisy w dzienniku budowy dotyczace 
wykonanych robot. 

Badania sprawdzajace jakosc wbudowania okien i/lub drzwi balkonowych, wedtug pkt. 5.4. 
Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych. Czysc B - Roboty 
wykohczeniowe, zeszyt 6 „Montaz okien i drzwi balkonowych", wydanie ITB - 2006 rok: 
a) sprawdzenie zgodnosci z dokumentacji - powinno byc przeprowadzone przez porownanie 

wykonanych robot z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna wraz ze zmianami 
naniesionymi w dokumentacji powykonawczej; sprawdzenia zgodnosci dokonuje siy na 
podstawie oglydzin zewnytrznych oraz pomiarow dtugosci i wysokosci, 

b) sprawdzenie odchylania od pionu i poziomu - odchylenie od pionu i poziomu przy dtugosci 
elementu do 3 m nie powinno przekraczac 1,5 mm/m, 

c) sprawdzenie roznicy dlugosci przekitnych oscieznicy i skrzydel - roznica dtugosci 
przekatnych nie powinna byc wiyksza od 2 mm przy dtugosci elementow do 2 m i 3 mm przy 
dtugosci powyzej 2 m, 

d) sprawdzenie prawidlowosci otwierania oraz zamykania - otwieranie oraz zamykanie 
skrzydet powinno odbywac siy ptynnie i bez zahamowah, skrzydto nie powinno pod wtasnym 
ciyzarem samoczynnie zamykac siy lub otwierac, 

e) sprawdzenie szczelnosci - zamkniyte skrzydto powinno przylegac rownomiernie do 
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oscieznicy zapewniajac szczelnosc miydzy tymi elementami, 
f) sprawdzenie prawidlowosci regulacji okuc. 

Wyniki badah powinny byc porownane z wymaganiami podanymi w pkt. 5. oraz opisane w 
dzienniku budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiajacego) oraz 
wykonawcy. 

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT 
7.1. Ogolne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST „Wymagania ogolne" Kod CPV 

45000000-7, pkt 7 

7.2. Szczegolowe zasady obmiaru robot montazowych okien i drzwi balkonowych 
Powierzchniy okien i drzwi balkonowych oblicza siy w metrach kwadratowych: 
• w swietle oscieznic, a w przypadku braku oscieznic w swietle zakrywanych otworow 

lub 
• w swietle zakrywanych otworow. 

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT 
8.1. Ogolne zasady odbioru robot podano w ST „Wymagania ogolne" Kod CPV 

45000000-7, pkt 8 

8.2. Odbior robot zanikajicych i ulegajicych zakryciu 
Przy wbudowywaniu okien i/lub drzwi balkonowych elementami ulegajacymi zakryciu sa 
mocowanie oscieznicy na catym obwodzie oraz izolacja termiczna i uszczelnienie (zewnytrzne, 
wewnytrzne) szczeliny miydzy oknem a osciezem. Odbior tych prac musi byc dokonany w trakcie 
montazu okien i drzwi balkonowych. 

W trakcie odbioru nalezy przeprowadzic badania wymienione w pkt. 6.3. niniejszej 
specyfikacji, a wyniki tych badah porownac z wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.3. i 5.5. 
niniejszej specyfikacji. 

Jezeli wszystkie pomiary i badania daty wynik pozytywny mozna uznac zamocowanie, 
uszczelnienie i izolacjy okna lub drzwi balkonowych za wykonane prawidtowo, tj. zgodnie z 
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna (szczegotowa) i zezwolic na 
przystapienie do dalszych prac (obsadzenie parapetow zewnytrznych i wewnytrznych, 
otynkowanie osciezy, montaz listew maskujacych). 

Jezeli chociaz jeden wynik badania jest negatywny prace ulegajace zakryciu nie powinny byc 
odebrane. W takim przypadku nalezy ustalic zakres prac i rodzaje materiatow koniecznych do 
usuniycia nieprawidtowosci. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac nalezy ponownie 
przeprowadzic badania. 

Wszystkie ustalenia zwiazane z dokonanym odbiorem robot ulegajacych zakryciu nalezy 
zapisac w dzienniku budowy lub protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (inspektor 
nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy). 

8.3. Odbior czesciowy 
Odbior czysciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanej czysci robot. Odbioru czysciowego 
robot dokonuje siy dla zakresu okreslonego w dokumentach umownych, wedtug zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robot. 

Celem odbioru czysciowego jest wczesne wykrycie ewentualnych usterek w realizowanych 
robotach i ich usuniycie przed odbiorem kohcowym. 

Odbior czysciowy robot jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecnosci kierownika 
budowy. 

Protokot odbioru czysciowego jest podstawa do dokonania czysciowego rozliczenia robot ( 
jezeli umowa takq forme przewiduje). 

8.4. Odbior ostateczny (kohcowy) 
Odbior kohcowy stanowi ostateczna oceny rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich 
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zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacja projektowa. 
Odbior ostateczny przeprowadza komisja powotana przez zamawiajacego, na podstawie 

przedtozonych dokumentow, wynikow badah oraz dokonanej oceny wizualnej. 
Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okreslac umowa. 
Wykonawca robot obowiazany jest przedtozyc komisji nastypujace dokumenty: 
- dokumentacjy projektowa z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot, 
- szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie wykonywania 

robot, 
- dziennik budowy i ksiazki obmiarow z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych robot, 
- dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania uzytych 

materiatow i wyrobow budowlanych, 
- protokoty odbioru robot ulegajacych zakryciu, 
- protokoty odbiorow czysciowych, 
- karty techniczne lub instrukcje producentow odnoszace siy do zastosowanych materiatow, 
- wyniki ewentualnych badah laboratoryjnych i ekspertyz dokonanych na wniosek jednej ze 

stron umowy. 
W toku odbioru komisja obowiazana jest zapoznac siy przedtozonymi dokumentami, 

przeprowadzic badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porownac je z 
wymaganiami podanymi w dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej 
oraz dokonac oceny wizualnej. 

Montaz okien i/lub drzwi balkonowych powinien byc odebrany, jezeli wszystkie wyniki badah 
sa pozytywne, a dostarczone przez wykonawcy dokumenty sa kompletne i prawidtowe pod 
wzglydem merytorycznym. 

Jezeli chociazby jeden wynik badah byt negatywny okna i/lub drzwi balkonowe nie powinny 
byc przyjyte. W takim przypadku nalezy przyjac jedno z nastypujacych rozwiazah: 
- jezeli to mozliwe nalezy ustalic zakres prac korygujacych (np. wskazac na koniecznosc 

regulacji okuc), usunac niezgodnosci robot montazowych z wymaganiami okreslonymi w 
dokumentacji projektowej i w pkt. 5. niniejszej specyfikacji technicznej oraz przedstawic okna 
i/lub drzwi balkonowe ponownie do odbioru, 

- jezeli odchylenia od wymagah nie zagrazaja bezpieczehstwu uzytkownika, funkcjonalnosci i 
trwatosci okien i drzwi balkonowych zamawiajacy moze wyrazic zgody na dokonanie odbioru 
kohcowego z jednoczesnym obnizeniem wartosci wynagrodzenia w stosunku do ustaleh 
umownych, 

- w przypadku, gdy nie sa mozliwe podane wyzej rozwiazania wykonawca zobowiazany jest do 
demontazu wadliwie wbudowanych okien i/lub drzwi balkonowych, zamontowania ich 
ponownie i powtornego zgtoszenia do odbioru. 
W przypadku niekompletnosci dokumentow odbior moze byc dokonany po ich uzupetnieniu. 
Z czynnosci odbioru sporzadza siy protokot podpisany przez przedstawicieli zamawiajacego i 

wykonawcy. Protokot powinien zawierac: 
- ustalenia podjyte w trakcie prac komisji, 
- oceny wynikow badah, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniycia, 
- stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania montazu okien i/lub drzwi balkonowych z 

zamowieniem. 
Protokot odbioru kohcowego jest podstawa do dokonania rozliczenia kohcowego pomiydzy 

zamawiajacym a wykonawca. 

8.5. Odbior po uplywie okresu rekojmi i gwarancji 
Celem odbioru po okresie rykojmi i gwarancji jest ocena stanu okien i/lub drzwi balkonowych po 
uzytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym czasie ewentualnych robot 
poprawkowych, zwiazanych z usuwaniem zgtoszonych wad. 

Odbior po uptywie okresu rykojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej 
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oraz sprawdzenia prawidtowosci otwierania oraz zamykania okien i/lub drzwi balkonowych, z 
uwzglydnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbior ostateczny (kohcowy)". 

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawa do zwrotu kaucji gwarancyjnej, 
negatywny do dokonania potraceh wynikajacych z obnizonej jakosci robot. 

Przed uptywem okresu gwarancyjnego zamawiajacy powinien zgtosic wykonawcy wszystkie 
zauwazone wady w zamontowanych oknach i/lub drzwiach balkonowych. 

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT PODSTAWOWYCH, TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZACYCH 

9.1. Ogolne ustalenia dotyczice podstawy rozliczenia robot podano w ST „Wymagania 
ogolne" Kod CPV 45000000-7, pkt 9 

9.2. Zasady rozliczenia i platnosci 
Rozliczenie montazu okien i/lub drzwi balkonowych moze byc dokonane jednorazowo po 
wykonaniu petnego zakresu robot i ich kohcowym odbiorze lub etapami okreslonymi w umowie, 
po dokonaniu odbiorow czysciowych robot. 

Ostateczne rozliczenie umowy pomiydzy zamawiajacym a wykonawca nastypuje po 
dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. 

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego zakresu montazu okien i/lub drzwi 
balkonowych 

Podstawe rozliczania montazu okien i/lub drzwi balkonowych stanowi ustalona w umowie 
kwota ryczaltowa za okreslony zakres robot obejmujicy montazu okien i/lub drzwi 
balkonowych. 
Kwota ryczattowa obejmujaca montaz okien i/lub drzwi balkonowych uwzglydnia koszty 
wykonania nastypujacych robot montazowych oraz prac z nimi zwiazanych takich jak: 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- dostarczenie do stanowiska roboczego materiatow, narzydzi i sprzytu, 
- obstugy sprzytu, 
- ustawienie i przestawienie drabin lub montaz, demontaz i pracy rusztowah niezbydnych do 

wykonania robot, niezaleznie od wysokosci prowadzenia prac, 
- zabezpieczenie elementow wymagajacych zabezpieczenia przez zanieczyszczeniem i 

uszkodzeniem, 
- oceny i przygotowanie osciezy, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 

szczegotowej specyfikacji technicznej, 
- obsadzenie oscieznic wraz z ich uszczelnieniem wewnytrznym, zewnytrznym oraz 

wykonaniem izolacji termicznej i akustycznej potaczenia z osciezem, 
- obsadzenie parapetow zewnytrznych i wewnytrznych, 
- obrobienie progow drzwi balkonowych, 
- regulacja skrzydet i okuc, 
- obicie cwiercwatkami lub listwami maskujacymi badz innymi materiatami wykohczeniowymi, 
- usuniycie wad i usterek oraz naprawienie uszkodzeh powstatych w czasie wykonywania robot, 
- oczyszczenie miejsca pracy z materiatow zabezpieczajacych, 
- usuniycie pozostatosci, resztek i odpadow materiatow w sposob podany w szczegotowej 

specyfikacji technicznej (opisac sposob usuniecia pozostatosci i odpadow), 
- likwidacjy stanowiska roboczego, 
- koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko. 

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
10.1.Normy 
PN-EN 107:2002 (U) 
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Metody badah okien - Badania mechaniczne. 
PN-EN 410:2001 
Szkto w budownictwie - Okreslenie swietlnych i stonecznych wtasciwosci oszklenia. 
PN-EN 410:2001/Ap1:2003 
jw. 
PN-EN 410:2001/Ap2:2003 
jw. 
PN-EN ISO 717-1:1999 
Akustyka - Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow 
budowlanych - Izolacyjnosc od dzwiykow powietrznych. 
PN-EN ISO 717-1:1999/A1:2006 (U) 
jw. 
PN-EN 1026:2001 
Okna i drzwi - Przepuszczalnosc powietrza - Metoda badania. 
PN-EN 1027:2001 
Okna i drzwi - Wodoszczelnosc - Metoda badania. 
PN-ENV 1187:2004 
Metody badah oddziatywania ognia zewnytrznego na dachy. 
PN-ENV 1187:2004/A1:2006 (U) 
jw. 
PN-EN 1191:2002 
Okna i drzwi - Odpornosc na wielokrotne otwieranie i zamykanie - Metoda badania. 
PN-EN 1522:2000 
Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodpornosc - Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 1523:2000 
Okna, drzwi, zaluzje i zastony - Kuloodpornosc - Metody badah. 
PN-ENV 1627:2006 (U) 
Okna, drzwi, zaluzje - Odpornosc na wtamanie - Wymagania i klasyfikacja. 
PN-ENV 1628:2006 (U) 
Okna, drzwi, zaluzje - Odpornosc na wtamanie - Metoda badania dla okreslenia odpornosci na 
obciazenie statyczne. 
PN-ENV 1629:2006 (U) 
Okna, drzwi, zaluzje - Odpornosc na wtamanie - Metoda badania dla okreslenia odpornosci na 
obciazenie dynamiczne. 
PN-ENV 1630:2006 (U) 
Okna, drzwi, zaluzje - Odpornosc na wtamanie - Metoda badania dla okreslenia odpornosci na 
proby wtamania rycznego. 
PN-EN ISO 10077-1:2007 
Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspotczynnika przenikania 
ciepta - Czysc 1: Postanowienia ogolne. 
PN-EN ISO 10077-2:2005 
Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien, drzwi i zaluzji - Obliczanie wspotczynnika przenikania 
ciepta - Czysc 2: Metoda komputerowa dla ram. 
PN-EN 12207:2001 
Okna i drzwi - Przepuszczalnosc powietrza - Klasyfikacja. 
PN-EN 12208:2001 
Okna i drzwi - Wodoszczelnosc - Klasyfikacja. 
PN-EN 12210:2001 
Okna i drzwi - Odpornosc na obciazenie wiatrem - Klasyfikacja. 
PN-EN 12210:2001/AC:2006 
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jw. 
PN-EN 12211:2001 
Okna i drzwi - Odpornosc na obciazenie wiatrem - Metoda badania. 
PN-EN 12400:2004 
Okna i drzwi - Trwatosc mechaniczna - Wymagania i klasyfikacja. 
PN-EN 12365-1:2006 
Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i scian ostonowych 
- Czysc 1: Wymagania eksploatacyjne i klasyfikacja. 
PN-EN 12365-2:2006 
Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i scian ostonowych 
- Czysc 2: Metoda badania liniowej sity sciskajacej. 
PN-EN 12365-3:2006 
Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i scian ostonowych 
- Czysc 3: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego. 
PN-EN 12365-4:2006 
Okucia budowlane - Uszczelki i tasmy uszczelniajace do drzwi, okien, zaluzji i scian ostonowych 
- Czysc 4: Metoda badania powrotu poodksztatceniowego po przyspieszonym starzeniu. 
PN-EN ISO 12567-1:2004 
Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okreslanie wspotczynnika przenikania ciepta 
metoda skrzynki grzejnej - Czysc 1: Kompletne okna i drzwi. 
PN-EN ISO 12567-2:2006 
Cieplne wtasciwosci uzytkowe okien i drzwi - Okreslanie wspotczynnika przenikania ciepta 
metoda skrzynki grzejnej - Czysc 2: Okna dachowe i inne okna wystajace z ptaszczyzny. 
PN-EN 13049:2004 
Okna - Uderzenie ciatem miykkim i ciyzkim - Metoda badania, wymagania dotyczace 
bezpieczehstwa i klasyfikacja. 
PN-EN 13115:2002 
Okna - Klasyfikacja wtasciwosci mechanicznych - Obciazenia pionowe, zwichrowanie i sity 
operacyjne. 
PN-EN 13123-1:2002 (U) 
Okna, drzwi i zaluzje - Odpornosc na wybuch - Wymagania i klasyfikacja - Czysc 1: Rura 
uderzeniowa. 
PN-EN 13123-2:2004 (U) 
Okna, drzwi i zaluzje - Odpornosc na wybuch - Wymagania i klasyfikacja - Czysc 2: Proba 
poligonowa. 
PN-EN 13124-1:2002 (U) 
Okna, drzwi i zaluzje - Odpornosc na wybuch - Metoda badania - Czysc 1: Rura uderzeniowa. 
PN-EN 13124-2:2004 (U) 
Okna, drzwi i zaluzje - Odpornosc na wybuch - Metoda badania - Czysc 2: Proba poligonowa. 
PN-EN 13141-1:2006 
Wentylacja budynkow - Badanie wtasciwosci elementow/wyrobow do wentylacji mieszkah -
Czysc 1: Urzadzenia do przeptywu powietrza, montowane w przegrodach zewnytrznych i 
wewnytrznych. 
PN-EN 13363-1:2007 (U) 
Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej potaczone z oszkleniem - Obliczanie wspotczynnika 
przenikania promieniowania stonecznego i swiatta - Czysc 1: Metoda uproszczona. 
PN-EN 13363-2:2006 
Urzadzenia ochrony przeciwstonecznej powiazane z oszkleniem - Obliczanie wspotczynnika 
przenikania catkowitej energii promieniowania stonecznego i swiatta - Czysc 2: Szczegotowa 
metoda obliczania. 
PN-ENV 13420:2006 (U) 
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Okna - Zachowanie siy pomiydzy dwoma roznymi klimatami - Metoda badania. 
PN-EN 13501-1:2007 (U) 
Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow - Czysc 1: Klasyfikacja na 
podstawie badah reakcji na ogieh. 
PN-EN 13501-5:2006 
Klasyfikacja ogniowa wyrobow budowlanych i elementow budynkow - Czysc 5: Klasyfikacja na 
podstawie wynikow badah oddziatywania ognia zewnytrznego na dachy. 
PN-EN 13501-5:2006/AC:2007 
jw. 
PN-EN 14608:2006 
Okna - Oznaczanie odpornosci na obciazenia w ptaszczyznie skrzydta. 
PN-EN 14609:2006 
Okna - Oznaczanie odpornosci na skrycanie statyczne. 
PN-EN 14351-1:2006 
Okna i drzwi - Norma wyrobu, wtasciwosci eksploatacyjne - Czysc 1: Okna i drzwi zewnytrzne 
bez wtasciwosci dotyczacych odpornosci ogniowej i/lub dymoszczelnosci. 
PN-EN 20140-3:1999 
Akustyka - Pomiar izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow 
budowlanych - Pomiary laboratoryjne izolacyjnosci od dzwiykow powietrznych elementow 
budowlanych. 
PN-EN 20140-3:1999/A1:2007 
jw. 
PN-77/B-02011 
Obciazenia w obliczeniach statycznych - Obciazenie wiatrem. 
PN-B-02151-3:1999 
Akustyka budowlana - Ochrona przed hatasem pomieszczeh w budynkach - Izolacyjnosc 
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnosc akustyczna elementow budowlanych -
Wymagania. 
PN-B-05000:1996 
Okna i drzwi - Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-B-10201:1998 
Stolarka budowlana - Drzwi drewniane listwowe wewnytrzne. 
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 - Podziat. 

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 zgodnosci (tekst jednolity Dz. U. z 2004 

r. Nr 204, poz. 2087 z pozn. zmianami). 
- Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z 2001 

r. Nr 11, poz. 84 z pozn. zmianami). 

10.3. Rozporzidzenia 
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru 
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 
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2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664). 
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegotowego 

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133). 
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, 

montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajacego dane dotyczace 
bezpieczehstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pozniejszymi 
zmianami). 

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow 
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041 z pozn. zmianami). 

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny 
zgodnosci, wymagah, jakie powinny spetniac notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie 
zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych oznakowaniem C E (Dz. U. z 
2004 r. Nr 195, poz. 2011). 

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 
dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow 
technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, 
poz. 690 z pozn. zmianami). 

- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2007 r. w sprawie karty charakterystyki. 
- Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003 r. w sprawie oznakowania 

opakowah substancji niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r. Nr 173, 
poz. 1679 z pozn. zmianami). 

10.4.Inne dokumenty i instrukcje 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych - Wymagania ogolne Kod 

C P V 45000000-7, wydanie II O W E O B Promocja - 2005 rok. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, Czysc B - Roboty 

wykohczeniowe, Zeszyt 6 „Montaz okien i drzwi balkonowych", wydanie ITB - 2006 rok. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych, tom 1, czysc 4, wydanie Arkady 

- 1990 rok. 
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