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1. Wstęp 

 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 
 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania techniczne dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z przebudową pomieszczeń w budynku chłodni doświadczalnej na 
laboratorium fizjologii pozbiorczej produktów ogrodniczych. 

 

 
1.2. Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej 
 

Specyfikacja techniczna jest  stosowana jako dokument  przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji  robót  wymienionych w  punkcie 1.1.  

 
1.3. Zakres robót  objętych Specyfikacją Techniczną 
 
Ustalenia  zawarte w niniejszej  specyfikacji obejmują  wymagania ogólne i wspólne dla wszystkich 
Specyfikacji Technicznych.  

 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Budynek chłodni – obiekt zajmujący się przechowywaniem, schładzaniem lub zamrażaniem 

nietrwałych surowców i produktów w celu zachowania jakości przez dłuższy czas.  
1.4.2. Droga tymczasowa(montażowa) – droga  specjalnie  przygotowana , przeznaczona do ruchu 

pojazdów obsługujących  zadanie budowlane na czas jego  wykonania , przewidziana do 
usunięcia po jego zakończeniu. 

1.4.3. Dziennik budowy -  opatrzony pieczęcią Organu Architektonicznego  zeszyt , z  
ponumerowanymi  stronami , służący  do notowania  wydarzeń zaistniałych w czasie  
wykonywania  zadania budowlanego , rejestrowania  dokonywanych odbiorów Robót  
przekazywania poleceń  i  innej korespondencji technicznej  pomiędzy Inspektorem Nadzoru , 
Wykonawcą i Projektantem. 

1.4.4. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę  , upoważniona do kierowania  
Robotami i do  występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 

1.4.5. Kosztorys ofertowy – wyceniony kosztorys „ślepy”. 
1.4.6. Kosztorys „ślepy” – wykaz robót z podaniem  ich ilości w kolejności technologicznej ich 

wykonania . 
1.4.7. Księga Obmiaru – akceptowany przez Inspektora  zeszyt z  ponumerowanymi  stronami 

służący  do wpisywania  przez Wykonawcę  obmiaru  dokonanych  robót w  formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiaru  podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora.  

1.4.8. Materiały- wszelkie tworzywa  niezbędne do wykonania robót , zgodnie z Dokumentacją 
Projektową i  Specyfikacjami Technicznymi , zaakceptowane przez Inspektora. 

1.4.9. Niweleta -  wysokościowe i geometryczne rozwinięcie  na płaszczyźnie  pionowego przekroju 
osi  drogi lub obiektu mostowego. 

1.4.10. Odpowiednia zgodność – zgodność  wykonywanych robót  z dopuszczonymi  tolerancjami, a 
jeżeli przedział tolerancji  nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami  , przyjmowanymi 
zwyczajowo dla  danego  rodzaju robót budowlanych. 

1.4.11. Dokumentacja projektowa- projekt budowlany opracowany zgodnie z  Zarządzeniem Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30 grudnia 1994 r  w sprawie  szczegółowego  
zakresu i formy projektu budowlanego. 

1.4.12. Odległość między przedmiotami – odległość między  punktami przedmiotów najbliżej  siebie 
położonymi , np. odległość kabla  od innego kabla , od rurociągu, 

1.4.13.  Odległość pionowa  między przedmiotami – odległość  między rzutami pionowymi 
przedmiotów 

1.4.14. Odległość pozioma między  przedmiotami – odległość  między rzutami poziomymi 
przedmiotów 
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1.4.15. Polecenie Inspektora – wszelkie  polecenia przekazane Wykonawcy  przez Inspektora w 
formie pisemnej , dotyczące sposobu realizacji robót lub  innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 

1.4.16. Projektant – uprawniona osoba  prawna lub fizyczna  będąca autorem  Dokumentacji 
Projektowej 

1.4.17. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja obiektów oczyszczalni ścieków  
1.4.18. Przeszkoda naturalna – element środowiska naturalnego , stanowiący utrudnienie  w realizacji 

zadania budowlanego , np. dolina ,rzeka , bagno itp. 
1.4.19. Przeszkoda sztuczna – dzieło  ludzkie stanowiące  utrudnienie w realizacji  zadania  

budowlanego , np. droga, kolej, rurociąg itp. 
1.4.20. Przykrycie – osłona ułożona na d siecią kanalizacyjną  w celu ochrony  przed  mechanicznym 

uszkodzeniem  od góry 
1.4.21. Rekultywacja- roboty mające na celu uporządkowanie  i przywrócenie  pierwotnych  funkcji 

terenom naruszonym  w czasie realizacji  zadania budowlanego  
1.4.22. Rysunki- część  Dokumentacji Projektowej , która wskazuje lokalizację , charakterystykę  i 

wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 
1.4.23. Słup oświetleniowy – konstrukcja wsporcza służąca do zamontowania wysięgnika  i oprawy  

oświetleniowej ulicznej , w której w podstawę zainstalowane są urządzenia łączeniowe i 
zabezpieczające.  

1.4.24. Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia  budowlanego , stanowiąca odrębną całość 
konstrukcyjną i technologiczną , zdolna do samodzielnego spełnienia  przewidzianych funkcji 
techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać  na wykonaniu robót związanych z budową , 
modernizacją , utrzymaniem oraz ochrona budowli lub jej elementu. 

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową  , Specyfikacją Techniczną  Wykonania i Odbioru Robót i poleceniami 
Inspektora . 

 
1.5.1. Przekazanie placu budowy . 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże  Wykonawcy plac 
budowy wraz ze  wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , 
lokalizacje i  współrzędne punktów głównych oraz reperów , dziennik budowy , oraz  dokumentację  
projektową  i specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót . 

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   
Jeżeli w trakcie wykonania robót okaże się  koniecznym  uzupełnienie Dokumentacji Projektowej 
przekazanej przez Zamawiającego , Wykonawca sporządzi brakujące  rysunki i Specyfikację 
Techniczną na własny koszt w  4 egzemplarzach i przedłoży je Inspektorowi do zatwierdzenia . 

 
1.5.3. Zgodność robót z Dokumentacją Projektową i Specyfikacją Techniczną Wykonania i 

Odbioru Robót 
Dokumentacja Projektowa , Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót oraz dodatkowe 
dokumenty przekazane przez Inspektora  Wykonawcy stanowią  część Kontraktu, 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  
następująca ich ważność: 
1) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót  
2) Dokumentacja projektowa 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń  w dokumentach kontraktowych, 
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić  Inspektora , który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. 
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Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją 
Projektową i  Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót. 
Dane określone w  Dokumentacji Projektowej i w Specyfikacji Technicznej będą uważane za 
wartości  docelowe , od których  dopuszcza się odchylenia w ramach  określonego przedziału  
tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli musza być  jednorodne i wykazywać 
zgodność z określonymi wymaganiami , a  rozrzuty tych cech nie mogą  przekraczać  
dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
Jeżeli  została  określona wartość  minimalna  lub wartość  maksymalna tolerancji albo obie te 
wartości  , to roboty winny być prowadzone w taki sposób aby, cechy tych  materiałów lub 
elementów  budowli znajdowały się w przeważającej mierze w pobliżu wartości granicznych. 
W przypadku, gdy  materiały lub roboty nie będą  w pełni zgodne z dokumentacją projektową 
lub specyfikacją techniczną , ale osiągniętą zostanie  możliwa do zaakceptowania   jakość  
elementu budowli , to Inspektor  może zaakceptować takie roboty i zgodzić się  na ich 
pozostawienie , jednak  zastosuje  odpowiednie potrącenia  ceny kontraktowej, zgodnie z  
ustaleniami  szczegółowymi kontraktu. 
W przypadku gdy  materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne  z dokumentacją projektową  
lub specyfikacją techniczną , i wpłynie to  na niezadowalającą  jakość elementu budowli , to 
takie  materiały  będą  niezwłocznie zastąpione innymi , a roboty  rozebrane i wykonane 
ponownie na  koszt Wykonawcy. 

 
1.5.4 Zabezpieczenia placu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia placu budowy w okresie  trwania realizacji 
Kontraktu aż do  zakończenia  i odbioru końcowego robót. 
W czasie  wykonywania robót  Wykonawca dostarczy ,zainstaluje i będzie obsługiwał 
wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające  takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, 
sygnały itp. ,zatrudni dozorców i podejmie  wszelkie inne środki niezbędne dla ochrony robót , 
bezpieczeństwa pojazdów i pieszych. 
Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków , dla 
których  jest to nieodzowne  ze względów bezpieczeństwa . 
Wszystkie znaki , zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą  akceptowane przez 
Inspektora. 
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści  przed ich  rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem  oraz przez umieszczenie , w miejscach i ilościach określonych 
przez Inspektora tablic informacyjnych , których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora. 
Tablice informacyjne  będą  utrzymywane przez Wykonawcę  w dobrym stanie  przez cały 
okres  realizacji robót. 
Koszt zabezpieczenia  placu budowy nie podlega odrębnej  zapłacie i przyjmuje się , że  jest 
włączony w Cenę Kontraktową. 
 

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 realizacji kontraktu, aż do 
zakończenia i odbioru końcowego robót Wykonawca będzie podejmować  wszelkie kroki 
mające  na celu  stosowanie  się do przepisów  i norm  dotyczących ochrony środowiska na 
placu i wokół placu 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  
Wykonawca  zapewni spełnienie 
następujących warunków: 
a) Miejsca na bazy , magazyny, składowiska i wewnętrzne drogi transportowe zostaną 

wybrane tak, aby nie powodować  zniszczeń w środowisku naturalnym 
b) Plac budowy i wykopy  będą utrzymywane bez wody stojącej 
c) Zostania podjęte  odpowiednie  środki zabezpieczające przed: 

- zanieczyszczeniem  zbiorników i cieków  wodnych płynami , paliwami, olejami, 
materiałami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi  szkodliwymi substancjami 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami 
- możliwością powstania pożaru 

            Opłaty i kary za przekroczenie w trakcie  realizacji robót norm, określonych w         
             odpowiednich przepisach  dotyczących ochrony środowiska , obciążają Wykonawcę. 
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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 magazynach oraz 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  dopuszczone do 
użycia. 
Nie dopuszcza się  do użycia  materiałów wywołujących  szkodliwe promieniowanie o stężeniu  
większym  od dopuszczalnego. 
Wszelkie materiały odpadowe użyte  do robót będą  miały  świadectwa dopuszczenia , 
wydawane przez  uprawniona jednostkę ,  jednoznacznie określające 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 spowodowało jakiekolwiek zagrożenia środowiska , to konsekwencje tego poniesie 
Zamawiający. 

 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności 
publicznej i prywatnej. 
Jeżeli w związku z  zaniechaniem , nie właściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie  własności 
prywatnej lub publicznej , to Wykonawca na swój koszt  naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan naprawionej własności  powinien być  nie gorszy niż przed  powstaniem 
uszkodzenia. 
Wykonawca  jest w pełni odpowiedzialny za ochronę  urządzeń  uzbrojenia terenu takich jak:  
przewody , rurociągi, kable teletechniczne itp. oraz uzyska  od odpowiednich władz będących 
właścicielami  tych urządzeń  potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego odnośnie  dokładnego położenia tych urządzeń w obrębie placu budowy. 
O zamiarze przystąpienia do robót w pobliżu tych urządzeń ,  bądź ich przełożenia, 
Wykonawca powinien zawiadomić właścicieli urządzeń i Inspektora.  
Wykonawca jest zobowiązany w okresie trwania  realizacji kontraktu do właściwego 
oznaczenia i zabezpieczenia  przed uszkodzeniem tych urządzeń. 
O fakcie  przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy wykonaniu napraw. 
Wykonawca będzie  odpowiadać  za wszelkie  spowodowane przez jego działania 
uszkodzenia urządzeń  uzbrojenia terenu wskazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez  Zamawiającego. 

 
1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów 

Wykonawca  stosować się będzie do ustawowych ograniczeń  obciążenia na oś przy  
transporcie  materiałów i sprzętu na drogach publicznych poza granicami placu budowy. 
Uzyska On wszelkie niezbędne  zezwolenia od władz, co do przewozu nietypowych wagowo 
ładunków  i w sposób ciągły będzie  o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. 
Uzyskanie  zezwolenia nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za  uszkodzenia dróg , 
które mogą być spowodowane ruchem tych pojazdów. 
Wykonawca nie może  używać pojazdów o ponadnormatywnych  obciążeniach osi na 
istniejących warstwach nawierzchni  w obrębie placu budowy . 



 

 

 

6 

Wykonawca  będzie  odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem 
budowlanym i będzie  zobowiązany do napraw uszkodzonych elementów na  własny koszt, 
zgodnie z poleceniem Inspektora. 

 
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 Kontraktowej.    

 
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 zakończenia  i odbioru  
             końcowego robót. 

Wykonawca będzie utrzymywać  roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno 
być prowadzone w taki sposób , aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie 
przez cały czas do momentu odbioru końcowego. 
Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie  zaniecha utrzymania , to na polecenie Inspektora 
powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż 24 godziny po otrzymaniu tego 
polecenia.  

 
2. MATERIAŁY 
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 

Źródła  uzyskania wszelkich materiałów powinny być wybrane przez Wykonawcę z 
wyprzedzeniem , przed rozpoczęciem robót. 
Co najmniej na trzy tygodnie  przed zaplanowanym wykorzystaniem  jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe  informacje  dotyczące 
proponowanego źródła  wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów  i 
odpowiednie świadectwa  badań laboratoryjnych oraz  reprezentatywne próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora. 
Zatwierdzenie partii materiałów  z danego źródła  nie oznacza automatycznie , że  wszelkie  
materiały z danego  źródła uzyskają  zatwierdzenie. 
W przypadku niezaakceptowania przez Inspektora  materiału ze wskazanego źródła , 
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora  materiał z innego źródła. 
Wykonawca  zobowiązany jest  do prowadzenia badań  w celu udokumentowania , że materiały 
uzyskane z dopuszczonego źródła  w sposób  ciągły spełniają wymagania Specyfikacji 
Technicznych  w czasie postępu  robót. 

 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność  za spełnienie wymagań ilościowych i  jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła.   
Wykonawca poniesie  wszystkie koszty , w tym: opłaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek  inne 
koszty  związane z pozyskaniem i dostarczeniem  materiałów do robót . 
Wszystkie materiały odpowiadające wymaganiom pozyskane z wykopów  na placu  budowy lub 
z innych miejsc wskazanych w dokumentach  kontraktowych będą  wykorzystane do robót  lub 
odwiezione na  odkład  odpowiednio do wymagań  kontraktu i wskazań Inspektora.      
Z wyjątkiem  uzyskania  na to pisemnej zgody Inspektora, Wykonawca nie będzie  prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w 
dokumentach kontraktowych. 
Humus i nadkład czasowo  zdjęte z terenu wykopów  , będą formowane w hałdy i wykorzystane 
przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót. 

 
2.3 Inspekcja materiałów 
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Materiały i wyroby mogą być okresowo  kontrolowane przez Inspektora  w celu sprawdzenia 
zgodności z wymaganiami. Próbki materiałów mogą  być  pobierane w celu sprawdzenia ich  
właściwości . Wynik tych kontroli będzie  podstawą  akceptacji określonej partii materiałów pod 
względem ich jakości. 

 
2.4.    Materiały nie odpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z placu 
budowy , bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora . Jeżeli Inspektor zezwoli 
Wykonawcy na użycie  tych materiałów  do innych robót , niż te , dla których zostały zakupione , 
to koszt tych materiałów zostanie przekwalifikowany przez Inspektora.  
Każdy rodzaj robót , w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane  materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko , licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem .  

 
2.5.   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.  

Miejsca czasowego składowania  będą po zakończeniu robót  doprowadzone przez  
Wykonawcę do ich pierwotnego stanu , w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

 
2.6.   Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa  lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość 
wariantowego  zastosowania materiału w wykonanych robotach , Wykonawca  powiadomi 
Inspektora o swoim  zamiarze , co najmniej  trzy tygodnie przed użyciem materiału , albo w 
okresie  dłuższym , jeśli będzie to  wymagane dla badań  prowadzonych przez  Inspektora. 
Wybrany i  zaakceptowany  rodzaj materiału  nie może być  później zmieniany  bez zgody 
Inspektora . 

 
3.    SPRZĘT 
 
         Wykonawca  jest zobowiązany do używania  jedynie takiego sprzętu , który nie powoduje  

niekorzystnego  wpływu na jakość  wykonywanych robót.  
Sprzęt  używany  do robót  powinien być zgodny  z oferta Wykonawcy i powinien  odpowiadać  
pod względem typów i ilości  wskazaniom zawartym w  Specyfikacji Technicznej i  projekcie  
organizacji  robót , zaakceptowanym przez Inspektora ; w przypadku braku ustaleń  w takich 
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora . 
Liczba i wydajność  sprzętu będzie  gwarantować   przeprowadzenie robót , zgodnie z zasadami 
określonymi  w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora w 
terminie przewidzianym kontraktem. 
Sprzęt będący  własnością  Wykonawcy lub  wynajęty do wykonania robót ma być  utrzymany w 
dobrym stanie  i gotowości pracy. Będzie on  zgodny z  normami ochrony środowiska i 
przepisami  dotyczącymi jego użytkowania. 
Jeżeli dokumentacja  projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidują możliwość  
wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora 
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 
Kontraktu , zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

 
4.      TRANSPORT 
 
         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 , Specyfikacji Technicznej i wskazaniach Inspektora , 
w terminie  przewidzianym kontraktem.      

Przy ruchu  na drogach publicznych pojazdy będą  spełniać  wymagania  dotyczące przepisów 
ruchu  drogowego  w odniesieniu  do  dopuszczalnych  obciążeń na osie i innych parametrów 
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technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom Kontraktu na  polecenie 
Inspektora będą usunięte z placu budowy. 
Wykonawca  stworzy  warunki i będzie  je przestrzegał w zakresie  niedopuszczenia do wjazdu 
na drogi  publiczne środków transportu i maszyn budowlanych mogących spowodować  ich 
zanieczyszczenie. 
W przypadku ich powstania Wykonawca będzie  usuwać na bieżąco , na własny koszt , 
wszelkie zanieczyszczenia  spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 
dojazdach do placu budowy. 
 

5.      WYKONANIE  ROBÓT 
 
5.1. Ogólne  zasady wykonania robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny  za prowadzenie robót zgodnie z  Kontraktem , oraz za jakość  
zastosowanych materiałów i  wykonywanych robót , za ich zgodność  z  dokumentacją 
projektową , wymaganiami specyfikacji technicznej ,programem zapewnienia jakości , projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne  wytyczenie  w terenie  i wyznaczenie  
wysokości wszystkich  elementów robót zgodnie z  wymiarami i  rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora . Następstwa  
jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez  Wykonawcę  w wytyczeniu  i wyznaczeniu robót 
zostaną  , jeśli  wymagać tego  będzie Inspektor , poprawione przez  Wykonawcę  na własny 
koszt.  
Sprawdzenie  wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność . 
Inspektor będzie podejmować  decyzje w sposób sprawiedliwy i bezstronny. Decyzje Inspektora  
dotyczące akceptacji  lub odrzucenia  materiałów  i elementów  robót będą  oparte  na 
wymaganiach sformułowanych  w Kontrakcie , dokumentacji projektowej i w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej , a także  w normach i wytycznych . Przy podejmowaniu decyzji 
Inspektor 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 . 
Inspektor  jest upoważniony do  kontroli wszystkich robót  i kontroli wszystkich materiałów  
dostarczonych na budowę  lub na niej produkowanych , włączając przygotowanie  i produkcję  
materiałów . Inspektor  powiadomi Wykonawcę  o wykrytych wadach i odrzuci wszystkie te 
materiały i roboty , które  nie spełniają wymagań jakościowych określonych w dokumentacji 
projektowej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej . Z odrzuconymi materiałami należy 
postepować  jak w punkcie 2.4. 
Polecenia Inspektora  będą  wykonywane  nie później niż  w czasie przez niego wyznaczonym , 
po ich  otrzymaniu przez Wykonawcę , pod groźbą  zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu  ponosi Wykonawca. 

 
5.2. Wady robót spowodowane  przez poprzednich wykonawców 

Jeżeli Wykonawca  wykonał roboty  zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i 
Szczegółową  Specyfikacja Techniczną , a zaistniała wadliwość  tych robót spowodowana 
została  robotami wykonanymi poprzednio przez innych wykonawców , to Inspektor zleci taki 
sposób postępowania z poprzednio wykonanymi robotami , aby wyeliminować  ich wady , a  
Wykonawca  wykona dodatkowe  roboty zlecone przez Inspektora na koszt Zamawiającego. 

 
6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT 

 
6.1. Program zapewnienia jakości 

Do obowiązków  Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora  
programu zapewnienia jakości , w którym  przedstawi on  zamierzony sposób  wykonywania 
robót , możliwości techniczne , kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót  zgodnie 
z dokumentacją  projektową , Szczegółową Specyfikacją Techniczną  oraz poleceniami i 
ustaleniami  przekazanymi przez Inspektora. 
Program zapewnienia  jakości powinien zawierać: 
a) część ogólną  opisującą : 

- organizację wykonania robót , w tym terminy i sposób prowadzenia robót 
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót 
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- 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 robót 
- Sposób i formę  gromadzenia wyników oraz  zapisów  pomiarów  a także sposób i 

formę  przekazywania tych informacji Inspektorowi 
b) część szczegółowa opisująca dla każdego asortymentu robót:    

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

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

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

- sposób i procedurę  pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość) , prowadzonych 
podczas  dostaw materiałów , wytwarzania mieszanek i poszczególnych 
elementów robót , sposób postępowania z materiałami i robotami nie 
odpowiadającymi wymaganiom. 

 
6.2. 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 jakość materiałów. 
Wykonawca zapewni  odpowiedni system kontroli , włączając  personel, sprzęt, zaopatrzenie i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania  próbek i badań  materiałów oraz robót i 
wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania  próbek i  badań  materiałów oraz  robót. 
Przed zatwierdzeniem  systemu kontroli Inspektor może  zażądać  od Wykonawcy  
przeprowadzenia badań  w celu zademonstrowania  , że poziom ich wykonania jest 
zadowalający. 
Wykonawca będzie  przeprowadzać pomiary i badania materiałów  oraz robót  z  częstotliwością  
zapewniającą  stwierdzenie , że  roboty wykonano zgodnie z wymaganiami  zawartymi w 
dokumentacji projektowej i Szczegółowej Specyfikacji Technicznej . 
Minimalne wymagania , co do zakresu  badań  i ich  częstotliwości  są określone  w 
Szczegółowej Specyfikacji Technicznej , normach i wytycznych. 
W przypadku gdy  nie zostały  one tam  określone  Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest 
konieczny , aby zapewnić  wykonanie  robót zgodnie z  Kontraktem. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa , że wszystkie  stosowane urządzenia i sprzęt  
posiadają ważną  legalizację , zostały  prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają  wymaganiom  
norm  określających procedury badań . 
Inspektor  będzie  mieć  nieograniczony dostęp do pomieszczeń  Wykonawcy w celu ich 
inspekcji . 
Inspektor będzie przekazywać  Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń , sprzętu , zaopatrzenia materiałowego , pracy 
personelu jeżeli niedociągnięcia te  będą tak poważne , że mogą  wpłynąć  ujemnie na  jakość 
robót Inspektor  natychmiast wstrzyma  ich  użycie  do robót i dopuści je  do użycia dopiero 
wtedy  , gdy  niedociągnięcia  zostaną  usunięte i stwierdzona  zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów , sprzętu itp. 
Wszystkie koszty  związane z  organizowaniem i prowadzeniem  kontroli jakości  ponosi 
Wykonawca. 

 
6.3. Pobieranie próbek 

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie  statystycznych metod  pobierania próbek 
, opartych na  zasadzie  , że  wszystkie jednostkowe  elementy  produkcji mogą być  z 
jednakowym prawdopodobieństwem  wytypowane do badań .   
Inspektor będzie mieć  zapewnioną możliwość  udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie  przeprowadzać  dodatkowe badania  tych 
materiałów , które budzą  wątpliwości , co do  jakości , o  ile kwestionowane  materiały nie   
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zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych  dodatkowych 
badań  pokrywa Wykonawca tylko w przypadku  stwierdzenia usterek , w  przeciwnym  wypadku 
koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki  do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez  
Inspektora. Próbki dostarczone przez  Wykonawcę do badań  wykonywanych przez Inspektora 
będą odpowiednio opisane i  oznakowane  w sposób  zaakceptowany przez  Inspektora . 

 
6.4. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary  będą  przeprowadzone  zgodnie z  wymaganiami  norm. W 
przypadku , gdy normy  nie obejmują  jakiegokolwiek badania wymaganego w Specyfikacji 
Technicznej  , stosować należy  wytyczne krajowe , albo inne procedury , zaakceptowane przez 
Inspektora . 
Przed przystąpieniem do  pomiarów  lub badań  Wykonawca powiadomi  Inspektora o  rodzaju , 
miejscu  i terminie  pomiaru lub badania. Po wykonaniu  pomiaru lub badania  , Wykonawca 
przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

 
6.5. Raporty z badań. 

Wykonawca będzie przekazywać  Inspektorowi  kopie raportów  z wynikami  badań  jak 
najszybciej , nie później  jednak niż  w terminie określonym w programie zapewnienia  jakości.   
Wyniki badań  będą przekazywane  Inspektorowi na formularzach  według dostarczonego  przez 
niego wzoru lub innych , przez niego zaaprobowanych. 

 
6.6.   Badania prowadzone przez Inspektora. 
         Dla celów  kontroli jakości i zatwierdzenia  Inspektor 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 po uprzedniej weryfikacji systemu  kontroli robót  przeprowadzonego przez  
Wykonawcę , będzie oceniać  zgodność   materiałów i robót  z wymaganiami Specyfikacji 
technicznej na podstawie  wyników badań dostarczonych  przez Wykonawcę. 
Inspektor  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  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 specyfikacją techniczną . W 
takim przypadku  całkowite koszty  powtórnych lub  dodatkowych  badań  i pobierania próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę.      
 

6.7.    Atesty  jakości materiałów i  urządzeń. 
Przed  wykonaniem  badań jakości  materiałów  przez  Wykonawcę , Inspektor  może dopuścić   
do użycia  materiały  posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną  zgodność  z  
warunkami podanymi w  Specyfikacji Technicznej. 
W przypadku  materiałów , dla  których atesty  są wymagane prze Specyfikację Techniczną , 
każda partia  dostarczona do robót  będzie posiadać atest określający  w sposób jednoznaczny  
jej cechy . Produkty przemysłowe  będą posiadać  atesty  wydane przez  producenta  , poparte 
w razie  potrzeby wynikami  wykonanych przez niego badań . Kopie  wyników tych badań będą  
dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. 
Urządzenia i sprzęt kontrolno-pomiarowy  zainstalowany na urządzeniach  lub maszynach musi  
posiadać ważną  legalizacje  wydaną przez  upoważnione instytucje. 
Materiały posiadające atesty , a urządzenia – ważne legalizacje mogą być  badane w  
dowolnym czasie. Jeżeli  zostanie stwierdzona  niezgodność  ich właściwości z Specyfikacją 
Techniczną  to takie materiały  i/lub urządzenia  zostaną odrzucone. 

 
 6.8.  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. 
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Zapisy w dzienniku budowy  będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót 
, stanu  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 , dokonywane 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. 
Do dziennika budowy  należy  wpisywać  w szczególności : 

- datę przekazania  Wykonawcy  placu budowy 
- datę przekazania  przez Zamawiającego dokumentacji projektowej 
- uzgodnienie przez Inspektora programu  zapewnienia jakości i harmonogramów  

robót 
- terminy rozpoczęcia  i zakończenia poszczególnych  elementów robót 
-  przebieg  robót, trudności i przeszkody w ich  prowadzeniu , okresy przerw i  ich 

przyczyny 
- uwagi i polecenia Inspektora 
- daty zarządzenia wstrzymania robót , z podaniem  powodu 
- zgłoszenia i daty odbioru  robót zanikających, ulegających zakryciu , częściowych 

i końcowych  odbiorów robót 
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy 
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót  

podlegających  ograniczeniom  lub wymaganiom szczególnym 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  do ustosunkowania się . 

Decyzje Inspektora  wpisane do dziennika budowy  Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem  
ich przyjęcia  lub zajęcia stanowiska. 
Wpis  projektanta do dziennika budowy obliguje  Inspektora do ustosunkowania  się. 
Projektant nie jest  jednak strona  Kontraktu i nie ma uprawnień  do wydawania  poleceń 
Wykonawcy robót. 

                (2) Księga obmiaru 
 Księga obmiaru stanowi  dokument pozwalający  na rozliczenie  faktycznego    
 postępu każdego z elementów  robót. Obmiary wykonanych robót  przeprowadza   
 się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w  wycenionym „ślepym” kosztorysie i  
wpisuje się do  księgi obmiarów. 
(3) Dokumenty jakościowe 
Atesty 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 Zamawiającego. 
(4) Powstałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się , oprócz wymienionych w punkcie (1)-(3) , następujące  
dokumenty: 

a) pozwolenie na budowę 
b) protokoły przekazania placu budowy 
c) protokoły odbioru  robót 
d) protokoły z narad i ustaleń 
e) korespondencje na budowie 

               (5)  Przechowywanie dokumentów  budowy 
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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 i przedstawione do  
wglądu na  życzenie Zamawiającego. 

 
7. OBMIAR  ROBÓT 
 

7.1   Ogólne zasady obmiaru robót.        
              Obmiar robót  będzie  określać faktyczny zakres  wykonywanych robót w  
               jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym i specyfikacji technicznej. 

Obmiaru robót  dokonuje Wykonawca po pisemnym  powiadomieniu Inspektora o zakresie 
obmierzania robót i terminie obmiaru , co najmniej na trzy dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą  wpisane do księgi obmiaru. 
Jakikolwiek błąd  lub przeoczenie  (opuszczenie) w ilościach podanych w „ślepym” 
kosztorysie lub gdzie indziej  w Specyfikacji Technicznej  nie zwalnia  Wykonawcy od  
obowiązku ukończenia  wszystkich robót. 
Obmiar gotowych robót  będzie przeprowadzony z częstotliwością  wymaganą  do celu 
terminowo ustalonej  płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w 
Kontrakcie lub  oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora. 

        
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 

O ile dla  pojedynczych elementów  zadania budowlanego nie określano inaczej , wszystkie  
pomiary długości i odległości pomiędzy  wyszczególnionymi punktami  skrajnymi  będą  
obmierzone równolegle w metrach  wzdłuż  linii osiowej. 
Jeśli specyfikacje techniczne  właściwe dla danych robót  nie wymagają  tego inaczej  
objętości  będą wyliczone  w m3 jako długość pomnożona  przez średni przekrój . 
W przypadku elementów  standaryzowanych takich jak :rury , armatura, profile walcowane, 
drut, elementy w rolkach  lub belach , siatka ogrodzeniowa , dla których w ateście 
producenta  podano ich  wymiary lub masę  , dane te mogą  stanowić  podstawę  do ich  
obmiaru. 
Wymiary lub masa tych elementów mogą  być losowo  sprawdzane na  budowie , a ich  
akceptacja nastąpi na podstawie  tolerancji określonych przez producenta , o ile ich nie  
określono w specyfikacji technicznej. 
Drewno będzie mierzone w metrach sześciennych , przy uwzględnieniu  ilości wbudowanej 
w konstrukcje. 
Woda mierzona  będzie w metrach sześciennych. 
Wszelkie  inne materiały będą  mierzone w jednostkach  określonych w dokumentacji  
projektowej. 

       
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy , stosowany w czasie  obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. 
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  utrzymane w dobrym stanie  w 
całym okresie  trwania robót. 

        
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub końcowym  odbiorem robót a także 
w przypadku występowania dłuższej  przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonania. 
Obmiar robót  podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz  nieodzowne obliczenia  będą wykonane w sposób 
zrozumiały i jednoznaczny. 
Wymiary skomplikowanych  powierzchni  lub objętości  będą uzupełnione  odpowiednimi 
szkicami umieszczonymi  na karcie księgi obmiaru . W razie braku miejsca na szkice mogą 
być dołączone  w formie oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie 
uzgodniony z Inspektorem. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 

8.1  Rodzaje odbiorów  robót. 
 W zależności od ustaleń Szczegółowej Specyfikacji Technicznej  , roboty podlegają    
  następującym etapom odbioru , dokonywanym przez Inspektora  przy udziale    
  Wykonawcy: 
a) odbiorowi robót  zanikających i ulegających zakryciu 
b) odbiorowi częściowemu 
c) odbiorowi końcowemu 
d) odbiorowi ostatecznemu 

       
8.2. Odbiór robót zanikających  i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót  zanikających i ulegających  zakryciu  polega  na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonanych 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. 
Gotowość  danej części robót do  odbioru  zgłasza  Wykonawca wpisem do dziennika  
budowy i jednoczesnym powiadomieniem  Inspektora. 
Jakość i ilość  robót  ulegających zakryciu  ocenia Inspektor na podstawie dokumentów  w 
oparciu o  przeprowadzone pomiary, inwentaryzacje  geodezyjne w konfrontacji  z 
dokumentacją projektową , specyfikacją techniczną  i uprzednimi ustaleniami. 
W przypadku  stwierdzenia odchyleń  od przyjętych wymagań  i innych  wcześniejszych 
ustaleń Inspektor  ustala zakres  robót poprawkowych lub podejmuje  decyzje  dotyczące 
zmian i korekt. 
W wyjątkowych  przypadkach podejmuje decyzję  dokonania potrąceń. 
Przy ocenie odchyleń  i podejmowaniu decyzji o robotach poprawkowych lub robotach  
dodatkowych Inspektor uwzględnia  tolerancje i zasady odbioru  podane w Specyfikacji 
Technicznej dotyczącej danej części robót. 

        
8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na  ocenie  ilości i jakości  wykonanych robót wraz z ustaleniem 
należnego  wynagrodzenia. Odbioru częściowego  robót  dokonuje się wg. zasad jak przy 
odbiorze końcowym. 

        
8.4. Odbiór końcowy robót. 

Odbiór końcowy polega na  finalnej  ocenie rzeczywistego  wykonania robót w odniesieniu  
do ich ilości , jakości i wartości. 
Całkowite zakończenie robót oraz ich gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona  
przez Wykonawcę  wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem  na 
piśmie o tym fakcie Inspektora 
Odbiór  końcowy robót  nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach  kontraktowych . 
Odbioru końcowego robót dokona  komisja  wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora 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  projektowa i 
specyfikacją techniczną. 
W toku odbioru końcowego 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 niewykonania  wyznaczonych robót  poprawkowych lub robót  
uzupełniających  , komisja  przerwie swe czynności  i ustali nowy termin odbioru końcowego 
. 
W przypadku  stwierdzenia przez komisje  , że jakość wykonanych robót  w poszczególnych 
zakresach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją 
techniczną z uwzględnieniem  tolerancji  i nie  większego wpływu na cechy  eksploatacyjne i 
bezpieczeństwo, komisja  dokona potrąceń  , oceniając pomniejszoną  wartość  
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w  dokumentach kontraktowych.   
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8.5. Dokumenty do odbioru końcowego robót. 

Podstawowym dokumentem do dokonania  odbioru  końcowego robót jest  protokół  odbioru 
końcowego robót sporządzony wg. wzoru  ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru  końcowego Wykonawca jest  zobowiązany przygotować  następujące 
dokumenty: 
- Dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami 
- Specyfikacja techniczna 
- Uwagi i zalecenia Inspektora , zwłaszcza przy odbiorze  robót zanikających i   
   ulegających zakryciu i udokumentowanie  wykonania jego zaleceń 
- Ustalenia technologiczne 
- Dziennik budowy i księga obmiaru 
- Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań  i oznaczeń  laboratoryjnych zgodnie z  
   specyfikacją techniczną i programem zapewnienia jakości 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 
- Opinię technologiczną  sporządzoną na podstawie  wszystkich wyników badań  i   
   pomiarów  załączonych do  dokumentów  odbioru , a wykonanych zgodnie z  
   programem zapewnienia jakości i specyfikacją techniczną 
- Sprawozdanie techniczne 
- Protokoły odbioru przez Państwową  Inspekcję Pracy , Straż Pożarną i Powiatowego 
Inspektora  Sanitarnego. 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać :    

- zakres i lokalizację wykonanych robót 
- wykaz  wprowadzonych  zmian  w stosunku do dokumentacji projektowej 

przekazanej przez  Zamawiającego 
- uwagi dotyczące  warunków realizacji  robót 

 
                W przypadku,  gdy wg. komisji roboty pod względem  przygotowania         

 dokumentacyjnego  nie będą gotowe  do odbioru końcowego , komisja w    
 porozumieniu  z wykonawcą  wyznaczy  ponowny termin  odbioru końcowego    
 robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje  roboty poprawkowe lub uzupełniające będą     
 zestawione wg. wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
 Termin wykonania  robót poprawkowych i robót  uzupełniających  wyznaczy   
 komisja.    

 
8.6. Odbiór ostateczny 

Odbiór ostateczny polega na ocenie  wykonanych  robót związanych  z usunięciem  wad 
stwierdzonych  przy odbiorze  końcowym i zaistniałych w okresie  gwarancyjnym. 
Odbiór ostateczny  będzie dokonany na podstawie  oceny wizualnej obiektu z  
uwzględnieniem zasad odbioru końcowego. 

 
9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI 

 
9.1. Ustalenia ogólne 
        Podstawą płatności  jest cena jednostkowa , skalkulowana  przez Wykonawcę za  

 jednostkę  obmiarową  ustalona dla danej  pozycji „ślepego” kosztorysu. 
Cena jednostkowa  pozycji będzie  uwzględniać  wszystkie czynności , wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie , określone dla tej roboty w punkcie  9 Specyfikacji 
technicznej i w dokumentacji projektowej. 
Cena jednostkowa  będzie obejmować : 

- robociznę bezpośrednią 
- wartość zużytych  materiałów  wraz z kosztami ich zakupu  
- wartość pracy sprzętu wraz  z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na 

plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 
- koszty pośrednie , w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa 

budowy, pracowników nadzoru i laboratorium, koszty urządzenia i eksploatacji 
zaplecza budowy ( w tym: doprowadzenie energii i wody,  budowa dróg  
dojazdowych itp. ) koszty dotyczące oznakowania robót,  wydatki dotyczący bhp , 
usługi obce na rzecz budowy ( obsługa geodezyjna wytyczenie i inwentaryzacja), 
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opłaty za dzierżawę  placów i dróg, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, 
ubezpieczenia oraz koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych 
wydatków mogących wystąpić  w czasie realizacji robót  i w  okresie  
gwarancyjnym  

- podatki obliczone  zgodnie z  obowiązującymi przepisami 
 
                   Do cen  jednostkowych  nie należy wliczać podatku VAT. 

 Cena jednostkowa  zaproponowana  przez Wykonawcę  za daną pozycje  w wycenionym 
„ślepym” kosztorysie jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za 
wykonanie robót objętych  tą  pozycją kosztorysową za wyjątkiem przypadków 
omówionych w warunkach kontraktu. 

9.2. Zaplecze Zamawiającego 
Wykonawca  w ramach kontraktu  jest zobowiązany zapewnić zamawiającemu  zaplecze  
umożliwiające  pełnienie funkcji nadzorczych na budowie. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot szczegółowej specyfikacji technicznej. 
Przedmiotem  szczegółowej specyfikacji technicznej są  wymagania techniczne dotyczące wykonania  
i odbioru robót  związanych z przebudową pomieszczeń w budynku chodni doświadczalnej na 
laboratorium fizjologii pozbiorczej produktów ogrodniczych. 
 
1.2.   Zakres stosowania  Szczegółowej Dokumentacji Technicznej 
         Szczegółowa  Specyfikacja Techniczna  jest stosowana  jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji  robót wymienionych w  przedmiocie  Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej. 

 
1.3.   Zakres  robót objętych  SST. 
Ustalenia  zawarte w  niniejszej specyfikacji dotyczą  prowadzenia robót  związanych z przebudową 
pomieszczeń w budynku chodni doświadczalnej na laboratorium fizjologii pozbiorczej produktów 
ogrodniczych: 

- roboty rozbiórkowe 
- roboty tynkarskie, malarskie, wyprawy elewacyjne 
- zbrojenie betonu 
- beton  
- stolarka 
- roboty murowe 

1.4.  Określenia podstawowe . 

        Określenia podstawowe  dotyczące opisu podstawowych czynności i zakresu robót  zawarte są w  
warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Ogólne wymagania dotyczące robót są opisane w warunkach ogólnych Specyfikacji Technicznej. 

 

2. Materiały. 
 

2.1. Stosowane materiały. 

Wszystkie  przyjęte materiały  powinny spełniać  warunki  określone w odpowiednich normach 
przedmiotowych , a w przypadku braku normy powinny  odpowiadać  warunkom technicznym 
wytwórni lub innym  umownym warunkom. 

 

2.2. Składowanie materiałów. 

Sposób magazynowania materiałów określa producent lub wytyczne składowania  danego typu 
materiałów. 

W przypadku braku wytycznych  , zasady gospodarki materiałowej  na placu budowy powinny być  
opracowane przez Wykonawcę  robót w porozumieniu z Inspektorem. 

Materiały takie jak :cement , wapno,  należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych , 
suchych , przewietrzanych i  oświetlonych. 

Wszystkie materiały składowane na wolnym powietrzu powinny być ułożone  w miejscu, gdzie  nie 
będą narażone na uszkodzenie mechaniczne. 

 

3. Sprzęt 
 

Sprzęt powinien odpowiadać  ogólnie przyjętym wymaganiom , co do jakości  jak i wytrzymałości, 
powinien  mieć ustalone  parametry techniczne i powinien być  ustawiony zgodnie  z wymaganiami 
producenta oraz  stosowany zgodnie z ich  przeznaczeniem. 
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4. Transport 
 

Środki i urządzenia transportowe powinny być  odpowiednio przystosowane  do transportu 
materiałów  , elementów  konstrukcyjnych itp. niezbędnych do wykonania 

danego rodzaju robót.  

W czasie  transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania  materiałów i osprzętu należy 
przestrzegać zaleceń  wytwórcy . Wskazane jest dostarczenie materiału i  osprzętu  na stanowisko  
montażu bezpośrednio przed ich zabudowaniem. 
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5.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B-01.00.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

 
1. WSTĘP  

1.1. Przedmiot SST. 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i 

odbioru robót rozbiórkowych związanych z realizacją zadania. 

 

1.2 Zakres stosowania SST.  

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i 

kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.  

 

1.3 Zakres robót objętych SST. 

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót rozbiórkowych: 

- rozbiórkę posadzki wraz z warstwami wykończeniowymi 

- demontaż stolarki okiennej 

1.4 Określenia podstawowe.  

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót.  

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z rozbiórkami i demontażami oraz 

wszystkie roboty pomocnicze. 

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

umową, projektem wykonawczym, pozostałymi SST i poleceniami zarządzającego realizacją 

umowy. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji 

zarządzającego realizacją umowy. 

.  

2. MATERIAŁY  

Nie występują. 

 

3. SPRZĘT  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaje 

sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania wykonawcy, po 

uzgodnieniu z zarządzającym realizacją umowy. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia 

niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BIOZ zostaną przez 

zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
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Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 

 młotami wyburzeniowymi, 

 młotami kującymi, 

 odkurzaczem przemysłowym, 

 samochodami do wywozu odpadów, 

 kontenerami do gromadzenia odpadów na placu budowy,  

 drobnym sprzętem pomocniczym. 

 

4. TRANSPORT  

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie 

zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i 

przesuwaniem. Zalecany jest transport w szczelnie zamkniętych kontenerach. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT  

5.1 Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

Na podstawie dokumentacji projektowej należy wyznaczyć obszar prac oraz oznakować i 

zabezpieczyć go zgodnie z wymogami przepisów BHP. 

– teren oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

– zdemontować istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-

kanalizacyjną oraz wszelkie istniejące uzbrojenie. 

 

5.2 Roboty rozbiórkowe  

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. 

Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI  

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu 

technologicznego, a w tym ich zgodność z dokumentacją projektową i obowiązującymi 

przepisami. Na żądanie Inspektora, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów. 
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7. OBMIAR ROBÓT  

zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 

dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych 

pozycji, jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót. 

Jednostkami obmiarowymi są: 

 1 m2 odbitych tynków, rozebranych ścianek, 

 1 m3 rozebranych elementów ścian, stropów, wykutych otworów, itp. (rozumianych 

jako objętość zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 

 

8. ODBIORY ROBÓT  

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

9 PODSTAWA PŁATNOŚCI   

Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. 

Cena robót obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 

 wyznaczenie zakresu prac, 

 oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, zabezpieczenie 

zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 

 przeprowadzenie demontażu, 

 rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 

 oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach,  

 przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów,  

 selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 

Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 

 załadunek odpadów, 

 zabezpieczenie ładunku, 

 przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 

 utylizację odpadów. 

 

10. PRZEPISY   

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628  z  

późn. zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),  
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 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu 

informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania 

zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737), 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w 

sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 

2003r. Nr 169, poz. 1650), 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 

47, poz. 401). 
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5.2.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
ST.1.12 ROBOTY TYNKARSKIE, MALARSKIE, ELEWACYJNE 

 
1. CZĘŚĆ OGÓLNA. 
1.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz malarskich 

wewnętrznych i zewnętrznych , a także wykonania okładzin ściennych z płytek. S.T. jest dokumentem 

pomocniczym przy realizacji i odbiorze robót. 

 
1.2. Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót 

tynkarskich, malarskich oraz okładzinowych. 

Szczegółowy zakres robót według kosztorysowego Przedmiaru Robót stanowiącego 

integralny załącznik do niniejszej specyfikacji technicznej. 

Niniejsza specyfikacja opracowana została dla następujących klas robót według słownika 

CPV : 

- klasa 45.44. kod CPV 45442100-8 „Roboty malarskie” 

- klasa 45.41. kod CPV 45410000-4 „Tynkowanie” 

- klasa 45.43. kod CPV 45432210-9 „Wykładanie ścian”. 

 
2. MATERIAŁY. 
Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche 

mieszanki tynkarskie przygotowywane fabrycznie, mineralne tynki wewnętrzne, farby 

wewnętrzne dające powłokę otwartą na dyfuzję pary wodnej, płytki , klej do płytek, preparat 

do . 

Na zastosowane zestawy malarskie musi być akceptacja Inżyniera. 

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

Przygotowywanie zapraw do robót murowych powinno być wykonane mechanicznie. 

Zaprawę należy przygotowywać w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu: 

a/ zaprawa cementowo-wapienna - 8 godzin 

b/ zaprawa cementowa  - 2 godziny 

Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót  murowych należy stosować piasek 

rzeczny lub kopalniany. Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z 

obowiązującymi normami państwowymi. 

 
2.2. Zaprawy budowlane cementowe 
Do zapraw cementowych można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub 

popiołów lotnych marki 25 i 35. Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy 



 

 

 

24 

hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili 

zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5oC. Dopuszcza się stosowanie do zapraw 

cementowych dodatków uplastyczniających lub uszczelniających i przyspieszających 

wiązanie albo twardnienie. stosowanie tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i 

wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Skład 

objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz marki cementu, kierując się orientacyjnymi recepturami podanymi w tabeli 1 

 
Tablica 1. 
Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 7 cm wg stożka pomiarowego 
 

Marka 
cementu 

Orientacyjny skład objętościowy (cement:piasek) przy marce zaprawy 
1,5 3 5 8 10 12 

25 1:6 1:5 1:4 1:3 1:2 1:1 
35 - - 1:5 1:4 1:3 1:1,5 

 
Dla zapraw wyższych marek skład objętościowy zapraw oraz dobór właściwego rodzaju i 
marki cementu powinien być ustalony doświadczalnie przez uprawnione laboratoria 
badawcze. Markę i konsystencję zaprawy, w zależności od jej przeznaczenia należy 
przyjmować wg tablicy 2. 
 
Tablica 2. 
Marka i konsystencja zapraw cementowych w zależności od ich przeznaczenia 
 

Lp. Przeznaczenie zaprawy 
Konsystencja wg 
stożka 
pomiarowego (cm) 

Marka 
zaprawy 

1 Do murowania fundamentów ścian budynku 6-8 3, 5, 8 

2 
Do wykonywania filarów nośnych oraz murów, 
łuków i sklepień narażonych na duże obciążenia 6-8 8, 10, 12 

3 
Do murowania sklepień 
cienkościennych przy 
grubości 

¼ cegły 6-8 5, 8, 10, 12 

½ cegły 6-8 3, 5, 8, 10 

4 Do wykonania podłoży pod posadzki 5-7 5, 8, 10 

5 
Do wykonywania warstwy wyrównawczej pod 
podokienniki, obróbki blacharskie itp. 6-8 1.5,  3 

6 
Do wykonywania warstwy wyrównawczej 
pod posadzki z dużych płyt kamiennych 

4-6 1,5 

7 
Do wykonywania 
obrzutki 

pod tynki zewnętrzne 9-11 3, 5, 8, 10 
pod tynki wewnętrzne 9-10 3, 5, 8, 10 

8 
Do wykonywania narzutu dla tynków 
zewnętrznych i wewnętrznych 

6-9 3, 5 

9 
Do wykonywania warstwy wierzchniej tynków 
zwykłych zewnętrznych i wewnętrznych 

9-11 3, 5 

10 
Do wykonywania kotew i łączników oraz 
zalewki w zależności od zastosowani 

6-11 5,8, 10 

 
 
Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie 

(cement, kruszywo), aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i 
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mieszać w dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy. W przypadku wzrostu 

temperatury powyżej + 25oC okres zużycia zapraw cementowych podany w p. 2.4.8 powinien 

być skrócony do 30 minut. Skurcz liniowy stwardniałej zaprawy nie powinien być większy niż 

0,1% 

2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Do zapraw cementowo-wapiennych  można stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla 

lub popiołów lotnych marki 25 i 35 . Do zapraw cementowych mogą być stosowane cementy 

hutnicze, pod warunkiem że temperatura otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili 

zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5oC. 

Do zapraw cementowo-wapiennych  należy stosować wapno suchogaszone lub wapno 

gaszone w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z  wapna niegaszonego lub wapna 

pokarbidowego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek 

niegaszonego wapna i bez zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna powinno być dokonane 

zgodnie z ustalonymi uprzednio wytycznymi kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych 

technologicznych. 

Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających 

odpowiadających wymaganiom obowiązujących norm i instrukcji. Skład objętościowy 

zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz 

od rodzaju cementu i wapna. Orientacyjne składy objętościowe zapraw o konsystencji 10 cm 

wg  stożka pomiarowego można przyjąć wg tablicy 3. 

 
Tablica 3. Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych 
 

Marka 
zaprawy 

Orientacyjny skład objętościowy 

cement : ciasto 
wapienne : piasek 

Cement : wapno 
hydratyzowane:pi
asek 

0,8 1:2:12 1:2:12 

1,5 
1:1:9 
1:1,5:8 
1:2:10 

1:1:9 
1:1,5:8 
1:2:10 

3 
1:1:6 
1:1:7 
1:1,7:5 

1:1:6 
1:1:7 
1:1:7,5 

5 
1:0,3:4 
1:0,5:4,5 

1:0,3:4 
1:0,5:4,5 

 
Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia, kierując się 
wytycznymi podanymi w tabeli 4 
 Tablica 4 Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zależności od jej 
przeznaczenia 
  

Lp. Przeznaczenie zaprawy 
Konsystencja wg 
stożka pomiarowego 
(cm) 

Marka 
zaprawy 
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1 
Do murowania fundamentów ścian budynków z 
pomieszczeniami i wilgotności względnej nie mniejszej niż 
60% 

6-8 3, 5 

2 
Do wykonywania konstrukcji murowych w 
pomieszczeniach podlegających wstrząsom i murów 
poniżej izolacji w gruntach nasyconych wodą 

6-8 3, 5 

3 Do wykonania obrzutki pod tynki zewnętrzne 9-11 1,5,3,5 
wewnętrzne 9-10 0,8,1,5,3 

4 Do wykonywania narzutu tynków 
zewnętrznych 

6-9 
1,5,3,5 

wewnętrznych 0,8,1,5,3,5 

5 
Do wykonania warstwy 
wierzchniej (gładzi) tynku 
zwykłego 

zewnętrznego 
9-11 

1,5 ,3 

wewnętrznego 0,8, 1,5, 3 

6 Do wykonania zalewki w zależności od zastosowania 9-11 1,5, 3,5 
 
 
Dozowanie dodatków uplastyczniających powinno być zgodne z wymogami normy 

państwowej lub instrukcji. 

Przy mieszaniu należy najpierw  mieszać składniki sypkie (piasek, cement, wapno 

suchogaszone) aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny a następnie dodać wodę i w 

dalszym ciągu mieszać aż do uzyskania jednorodnej zaprawy. W przypadku stosowania 

dodatków sypkich należy je zmieszać na sucho z cementem  przed zmieszaniem go z 

pozostałymi składnikami sypkimi. W przypadku stosowania do zapraw dodatków ciekłych 

(np. ciasta wapiennego) należy je rozprowadzić w wodzie przed dodaniem do składników 

suchych. 

 
2.4.  Zaprawy gotowe 
Stosując zaprawy gotowe należy ściśle przestrzegać technologii opracowanej przez 

producenta. Przed zastosowaniem wyprawy sprawdzić certyfikaty dopuszczenia produktu do 

stosowania w budownictwie oraz termin użycia produktu. 

 
3. SPRZĘT. 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, szpachle, łaty, poziomice, taczki, 

mieszadła do tynków , farb i klejów, pojemniki i wiadra, pędzle, narzędzia do cięcia terakoty 

(wyżynarki, noże specjalistyczne). 

W zależności od stosowanego materiału oraz wykonywanych robót zgodnie z w/w pozycjami w 

poszczególnych  

specyfikacjach oraz zgodnie z zaleceniami producentów poszczególnych materiałów. 

Brak szczególnych wymagań odnośnie sprzętu. 

 
4. TRANSPORT 
Dostawa - samochodem ciężarowym, na miejsce robót i we wnętrzach ręczny. 

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów malarskich, tynkarskich i 

okładzinowych powinny odbywać się tak aby zachować ich dobry stan techniczny. 



 

 

 

27 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania tynków 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich powinny być zakończone wszystkie 

roboty stanu zerowego, roboty instalacyjne podtynkowe ,  zamurowania przebicia i bruzdy 

osadzone ościeżnice okienne i drzwiowe. 

Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +50C i pod warunkiem, że w ciągu 

doby nie nastąpi spadek poniżej  00C. W niższych temperaturach można wykonywać tynki 

pod warunkiem zastosowania odpowiednich środków zabezpieczają zgodnie z „Wytycznymi  

wykonywania robót budowlano montażowych w okresie obniżonych temperatur” 

opracowanymi przez ITB. 

W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne 

powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. w ciągu jednego tygodnia, zwilżane wodą. 

 
5.2. Przygotowanie podłoży 
W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione  zaprawą na głębokość 10-15 mm od 

lica muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoinę pełną, należy ją wyskrobać na głębokość jak 

wyżej lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do 

podłoża. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć 

plamy z rdzy i substancji tłustych.  Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 

10-procentowym roztworem szarego mydła lub przez wypalanie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię należy zwilżyć wodą. 

 
5.3. Wykonywanie tynków jednowarstwowych 
Do tynków jednowarstwowych zalicza się: 

a/   surowe rapowane 

b/   surowe wyrównanie kielnią 

c/   surowe ściąganie paca 

d/   surowe pędzlowane 

e/   zatarcie na ostro 

g/   zacieranie z zaprawy gipsowej 

 
Grubość i odchyłki grubości tynków jednowarstwowych powinny wynosić: 

a/    tynk rapowany     12
4
6


  mm 

b/   tynk wyrównany kielnia, ściągany pacą i pędzlowany 10
4
6


  mm 

c/   tynk zacierany na ostro i pocieniany       5
3
3


  mm 

d/   tynk zacierany z zaprawy gipsowej   10
3
4


  mm 
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Tynki surowe rapowe należy wykonywać z zaprawy cementowej lub cementowo-wapiennej 

narzucając  je kielnia równomiernie na tynkowaną powierzchnię. Sąsiednie rzuty z kielni 

powinny zazębiać się między sobą, dopuszczalne są niewielkie prześwity podłoża. 

Tynki surowe wyrównywane kielnią należy wykonywać jak wyżej wyrównując dodatkowo 

powierzchnię za pomocą  kielni. 

Tynki ściągane pacą należy wykonywać jak wyżej z wyrównaniem powierzchni tynku za 

pomocą pacy z miękkiego drewna. 

Tynki pędzlowanie należy wykonać jak wyżej z wyrównaniem powierzchni rzadką zaprawą 

rozprowadzana pędzlem. 

Tynki zacierane na ostro należy wykonywać z zaprawy cementowo-wapiennej lub 

cementowej naniesionej na wilgotne podłoże betonowe z wyrównaniem powierzchni pacą i 

zatarciem pacą. 

 
5.4. Wykonanie tynków dwuwarstwowych 

Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogą być stosowane na przeciętnie 

wykończonych elewacjach, innych zaprawach w przeciętnie wykończonych wnętrzach 

budynków; tynki cementowe należy stosować w przypadku wymaganej szczelności i 

znacznej odporności na czynniki agresywne 

Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki  i narzutu. rodzaj obrzutki należy 

uzależnić do rodzaju podłoża. Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro 

(kat. II) lub na gładko (kat. III) 

Obrzutkę na powierzchniach  cementowych, i betonowych należ wykonać z zaprawy 

cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. 

Grubość obrzutki powinna wynosić 3-4 cm. 

Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej 

stwardnieniem. Podczas wyrównania należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną 

stale w jednym kierunku. Na narzut powinny być stosowane następujące zaprawy: 

a/   cementowo-wapienne;  

do tynków nie narażonych  na zawilgocenie 1:2:10 

do tynków zewnętrznych  1:1,5:10,   

do tynków narażonych na zawilgocenie 1:0,3:4 

b/   cementowe: 

       do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1:4 

       do tynków narażonych na zawilgocenie 1:3 

 

Zapraw zaprawa  powinna  mieć konsystencje odpowiadającą 7-10 cm, a przy podłożach z 

nienasiąkliwego kamienia łamanego 4-7 cm, zanurzenia stożka pomiarowego. Narzut można 
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wykonywać bez pasów i listew, ściągając go pacą,  a następnie zacierając packą drewnianą. 

Grubość narzutu powinna  wynosić 8-15 mm. 

 

5.5. Wykonanie tynków trójwarstwowych 

Tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki , narzut i gładzi stosowane są na dobrze 

wykończonych elewacjach i wnękach przy czym na narzut i gładź tynków zewnętrznych  

należy stosować zaprawę cementowo-wapienną. Narzut tynków wewnętrznych należy 

wykonywać  według pasów lub listew kierunkowych.  W odróżnieniu od tynków  pospolitych 

trójwarstwowych tynki o szczególnie starannym pionowaniu i poziomowaniu  i zacieraniu są 

są tynkami doborowymi (kat. IV) a jeżeli ponadto gładź jest zacierana packą obłożoną filcem 

– tynkami doborowymi filcowanymi (kat.. IVf).  

Obrzutkę we wszystkich przypadkach wykonać wg p. 5.4. 

Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed stwardnieniem. Podczas 

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa 

stosowana do  wykonania gładzi powinna mieć konsystencje odpowiadająca 7-10 cm 

zanurzenia stożka pomiarowego. Należy stosować  zaprawy : 

a/   cementowo-wapienne: 

 w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4,  

w tynkach  narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:2, 

 

Gładź  tynków zewnętrznych należy wykonać z zaprawy cementowo wapiennej o stosunku 

1:1:2. 

Do wykonania gładzi tynków trójwarstwowych pospolitych (kat. III) należy stosować do 

zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu  0,25-0,5 mm. Gładź należy zacierać 

jednolicie gładka packą. 

 

5.6. Wykonanie tynków szlachetnych – tynki zewnętrzne 

Wyprawami w systemie ociepleń są cienkowarstwowe tynki strukturalne mineralne lub polimerowo – 

akrylowe. Tynki mineralne o fakturze typu baranek lub rustykalnej drapanej typu kornik, 

produkowane są na bazie kruszywa kwarcowego i wapiennego w grubościach 2 i 3 mm. Dzięki 

specjalnym dodatkom chemicznym są plastyczne i łatwe w parcy oraz przyczepne do podłoża. 

Zawarte w nich związki hydrofobowe zatrzymują wodę na powierzchni tynku i czynią go odpornym 

na zmywanie. Inną grupę tynków szlachetnych stanowią tynki akrylowe. Są to gotowe do użycia, 

cienkowarstwowe tynki strukturalne, na bazie wodnej dyspesji żywic akrylowych. 

Zaprawę tynkarską należy naciągać na podoże rozprowadzając ją  równomiernie cienką warstwą przy 

pomocy pacy stalowej gładkiej. Uzyskanie żądanej struktury tynku odbywa się przy pomocy płaskiej 

pacy z tworzywa sztucznego poprzez zatarcie lub zagładzenie świeżo nałożonego materiału. 
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5.7. Tynki z gipsu tynkarskiego 

Do wykonywania tynków gipsowych stosować jedynie gotowe zestawy tynkarskie. 

Tynki  z gipsu tynkarskiego  mogą być stosowane w pomieszczeniach w których wilgotność 

względna powietrza nie przekracza 60%. 

W pomieszczeniach, w których wilgotność względna powietrza jest okresowo większa  niż 

60% (łazienki), warunkiem stosowania tynków gipsowych jest zapewnienie prawidłowej 

wentylacji oraz zabezpieczenie tynków  narażonych na bezpośrednie  działanie wody przed 

wsiąkaniem jej w tynk, np. powłokami z tworzyw sztucznych, lamperiami olejnymi i 

wykładzinami z płytek szkliwionych. 

Wymagania odnośnie podłoża jak dla tynków tradycyjnych.  

Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynków należy ściśle przestrzegać 

rygorów technologicznych przedstawionych przez producenta. 

  

5.8. Wyprawy tynkarskie z gotowych zapraw 

Do wykonywania tynków gipsowych stosować jedynie gotowe zestawy tynkarskie 

Przy przygotowaniu zapraw tynkarskich i wykonywaniu tynków należy ściśle przestrzegać 

rygorów technologicznych przedstawionych przez producenta. 

 

5.9. Ogólne warunki dotyczące wykonywania robót malarskich 

Podczas wykonywania robót malarskich obowiązują wymagania dotyczące  robót tynkarskich 

i niżej podanych robót malarskich. 

Prace na wysokości powinny być z prawidłowo wykonanych rusztowań i drabin. 

Przy robotach przygotowawczych  wymagających użycia materiałów alkalicznych (wapno, 

soda kaustyczna, pasta do ługowania powłok itp.) należy stosować środki ochrony osobistej: 

a/   zabezpieczyć oczy okularami ochronnymi przed zaprószeniem lub poparzeniem 

b/   zabezpieczyć skórę twarzy i rąk przez posmarowanie  ich tłustym kremem ochronnym 

oraz wykonywać prace w rękawicach 

c/   używać specjalnej odzieży ochronnej (buty gumowe, fartuchy) 

 

5.10. Warunki ogólne przystąpienia do robót  malarskich 

Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnię 

przeznaczoną do malowania, naprawić  uszkodzenia,  wykonać szpachlowanie i szlifowanie 

jeżeli jest wymagana duża gładkość powierzchni. 

Roboty malarskie wewnątrz budynku powinny być wykonane dopiero po wyschnięciu tynków 

i miejsc  

naprawianych.  
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Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych do tynkowania powinna być uzależniona 

od zastosowanych  

materiałów malarskich (zgodnie z zaleceniami producenta) jednocześnie powinna być nie 

większa niż to podano w  

tablicy 1. 

 
Tablica 1.  Największa dopuszczalna wilgotność tynku przeznaczonego do malowania 
 

Rodzaj powłoki z farby 
Największa wilgotność 
podłoża, % masy 

Farba wapienna 6 
Farba klejowa lub kazeinowa 4 
Farba olejna, olejno-żywiczna i 
syntetyczna (np. ftalowa) 

3 

Farba emulsyjna 4 
 

1/   Roboty malarskie na zewnątrz budynków  nie powinny być wykonywane w okresie 

zimowym, a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, intensywnego 

nasłonecznienia malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody. Nie dopuszcza się 

malowania powierzchni zawilgoconych lub w dniach deszczowych. 

2/   Przy wykonywaniu robót malarskich materiałami malarskimi lub metodami pracy 

powodujących zagrożenie zdrowia dla wykonawców robót lub bezpieczeństwa pożarowego 

należy ściśle przestrzegać przepisów dotyczących zdrowia ludzi i mienia. 

3/   Roboty malarskie powinny być wykonywane na podłożach oczyszczonych i odpowiednio 

przygotowanych w zależności od rodzaju stosowanej farby i żądanej jakości robót. 

4/   Elementy które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu , 

należy zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami (np. folią z tworzywa sztucznego 

lub płytą pilśniową miękką). 

 
5.2.2 Przygotowanie powierzchni do malowania 
5.2.2.1. Wyrównanie powierzchni  
1/   Podłoża betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadające drobne 

uszkodzenia powierzchni powinny być naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą 

cementową 1:3 . 

2/   Dopuszcza się naprawę małych uszkodzeń powierzchni betonowych masą szpachlową 

przewidzianą do wykonania tynków pocienionych. 

3/   Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice oraz inne elementy drewniane powinny mieć 

usunięte wszelkie drobne wady  powierzchniowe np. wgniecenia pęknięcia wyrwy. 

Wymienione ubytki należy wypełnić  szpachlami zalecanymi przez producenta wyrobów. 
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4/   Ślusarka   starannie oczyszczona mechanicznie lub chemicznie ze rdzy, tłuszczów  (do 

czystej lśniącej powierzchni)   stare, zniszczone powłoki malarskie powinny być całkowicie 

usunięte. 

 
5.2.2.2. Gruntowanie 
W zależności od zastosowanych materiałów malarskich – zgodnie z zaleceniami producenta. 
 
5.2.3. Wykonywanie robót malarskich zewnętrznych 
1/   Powłoki jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, 

plam i odprysków. Nie powinny ścierać się ani obsypywać przy potarciu miękką tkaniną 

bawełnianą lub wełnianą. Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza się ślady pędzla. 

2/   Powłoki dwuwarstwowe nie powinny wykazywać smug, plam, prześwitów podłoża, ślady 

pędzla i odprysków. Dopuszcza się chropowatość powłoki  odpowiadającej rodzajowi faktury 

pokrywającego podłoża. Powłoki nie powinny się ścierać przy potarciu tkaniną. Barwa 

powłoki powinna być jednolita bez widocznych poprawek lub połączeń o innym odcieniu i 

natężeniu. Nie dopuszcza się widocznych plam lub zagłębień w miejscach wbicia gwoździ, 

natomiast dopuszcza się niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach  naprawy tynku po 

hakach rusztowań, z tym, że największy ich wymiar nie powinien przekraczać 20 cm2. 

3/   Przy zastosowanej powłoce malarskiej w zależności od producenta należy ściśle 

przestrzegać wytycznych technologii wykonywania robót malarskich, opracowanych przez 

producenta. 

4/   Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolita 

zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, 

plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającej rodzajowi 

faktury pokrywanego podłoża lub podkładu; powłoka powinna bez prześwitów pokrywać 

podłoże lub podkład, które nie powinny być dostrzegalne okiem nie uzbrojonym. Dopuszcza 

się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych. Powłoki 

powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe  powinny być jednolicie matowe lub 

półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się miejscowe zmatowienie 

oraz różnice w odcieniu. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu olejnym farbą 

rdzoochronną należy stosować farby różniące się między sobą odcieniem lub 

intensywnością barwy. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymać 

próbę na : wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość. 

Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom 

podanym dla powłok z farb olejowych, z tym , że powinny one mieć połysk lakierniczy. I 

wytrzymywać dodatkowo próbę badania twardości  powłoki. 
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez 

porównanie wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów 

badań kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i 

podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 

pomiarów.  

Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 

Badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten 

sposób, aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone.   

Sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki. 

Sprawdzenie wykonania narzutu z tynku renowacyjnego-wewnętrznego. 

Sprawdzenie wykonania gładzi. 

Sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich. 

 
7. JEDNOSTKA OBMIARU 
(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni , oraz powierzchni wykończonych 

glazurą scienną, (m) cokolików z płytek, emewntualnie z listew wykończeniowych (według 

ustaleń Wykonawcy z Inwestorem) 

 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie, oraz okładzinowe odbiera Inspektor 

Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim. 

 
8.1. Odbiór podłoża 
Odbiór podłoża  należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót 

tynkarskich. Jeżeli odbiór podłoża odbywa się w dłuższym czasie od jego wykonania, należy 

podłoże przed odbiorem oczyścić i zmyć woda. 

 
8.2. Odbiór tynków wykonywanych ręcznie i mechanicznie 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwusieczne 

powinny  być zgodne  z dokumentacja techniczną 

Dopuszczalne odchyłki powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków 

zwykłych wewnętrznych podano w tablicy 1. 

 
Tablica 1. Dopuszczalne odchyłki  dla tynków zwykłych wewnętrznych 
 

Kategor
ia tynku  

Odchylenie 
powierzchni tynku 
od płaszczyzny i 
odchylenie 
krawędzi do linii 
prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi od 
kierunku 

Odchylenia 
przecinających 
się płaszczyzn 
od kata 
przewidzianeg
o w 

Pionowego Poziomego 
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0 
I 
Ia 

Nie podlegają sprawdzeniu 

II 
Nie większe niż 4 
mm na długości 
łaty kontrolnej 2 m 

Nie większe niż 3 
mm na 1 m 

Nie większe niż 4 
mm na 1m i 
ogółem nie więcej 
niż 10 mm na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

Nie większe 
niż 4 mm na 1 
m 

III 

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

Nie większe niż 2 
mm na 1 m i ogółem 
nie więcej niż 4 m w 
pomieszczeniach do 
3,5 wysokości oraz 
nie więcej niż 6 mm 
w pomieszczeniach 
3,5 m wysokości 

Nie większe niż 3 
mm na 1 m i 
ogółem nie więcej 
niż 6 mm na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

Nie większe 
niż 3 mm na 1 
m 

IV 
IVf 
IVw 

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

Nie większe niż 1,5 
mm na 1m i ogółem 
nie więcej niż 3mm 
w pomieszczeniach 
do 3,5m, wysokości  
oraz nie więcej niż 
4mm w 
pomieszczeniach 
powyżej 3,5m 
wysokości 

Nie większe niż 2 
mm na 1m i 
ogółem nie więcej 
niż 3mm na całej 
powierzchni 
między 
przegrodami 
pionowymi (ściany, 
belki itp.) 

Nie większe 
niż 2 mm na 
1m 

 
 
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kategorii  II-
IV nie powinny być większe niż: 
a/   na całej wysokości kondygnacji    - 10 mm 
b/ na całej  wysokości budynku    - 30 mm 
 
Tynki nie przewidziane do malowania powierzchni powinny mieć na całej powierzchni barwie 
o jednakowym natężeniu, bez smug i plam. 
 
Wypryski i spęcznienia na powierzchni tynku w skutek obecności w zaprawie nie zgaszonych 
cząstek wapna (często gliny) są: 
 
a/   dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych – niedopuszczalne 
b/   dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro –dopuszczalne w liczbie 
5 sztuk na 10 m2 tynku. 
Pęknięcia na powierzchni tynków: 
a/    dla tynków pocienionych, pospolitych, doborowych i wypalanych – niedopuszczalne 
b/   dla tynków surowych i jednowarstwowych zacieranych na ostro –dopuszczalne 
włoskowate  rysy skurczowe 
 
Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady: 
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a/   wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych  powierzchni tynków roztworów soli 
przenikających z podłoża, pleśni itp. 
b/   trwałe ślady zacieków na powierzchni, 
c/   odstawanie, odparzenia i pęcznienia wskutek niedostatecznej przyczepności tynku do 
podłoża 
 
Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub bloków betonowych 
powinna wynosić: 
 
a/   dla tynków wapiennych    - 0,01 Mpa 
b/   dla tynków cementowo-wapiennych,  
 gipsowo-wapiennych, i cementowo-glinianych  - 0,025 Mpa 
c/   dla tynków gipsowych     - 0,04  Mpa 
d/   dla tynków cementowych    - 0,05  Mpa 
 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inżyniera, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 8 dały wyniki pozytywne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Podstawę i system płatności określać będzie umowa zawarta między Zamawiającym a 
Wykonawcą. 
 
10.  Przepisy związane 
PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe.Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-65 /B-10101 - Tynki szlachetne. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN- 76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 
PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-75/C  Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania. 
PN-85/B- 045000 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-69/B-10280 Ap.1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i 
wodnorozcięczalnymi farbami   emulsyjnymi 
PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami,  lakierami i emaliami na 
spoiwach bezwodnych 
PN-80/C-04401 Pigmenty. Ogólne metody badań. 
PN-71/C-04403 Pigmenty do farb wodnych. Metody badań. 
PN-79/C-04411 Pigmenty. Oznaczenie trwałości na światło. 
 
Instrukcje i certyfikaty producenta 
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5.3.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA B.03.00.00 ZBROJENIE BETONU 
 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące zbrojenia 

betonu w konstrukcjach żelbetowych wykonywanych na mokro 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

celu wykonanie zbrojenia betonu. 

W zakres tych robót wchodzą: 

B.03.01.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi gładkimi ze stali A-0 i A-I. 

B.03.02.00. Przygotowanie i montaż zbrojenia prętami okrągłymi żebrowanymi ze stali A-III. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Stal zbrojeniowa 

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6. 

(2) Własności mechaniczne i technologiczne stali: 

a) Własności mechaniczne i technologiczne dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 

wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002. Najważniejsze wymagania podano w 

tabeli poniżej. 

Gatunek  stali Średnica  pręta Granica  
plastyczności 

Wytrzymałość  
na rozciąganie 

Wydłużenie 
trzpienia 

Zginanie   
a – średnica 

 mm MPa MPa % d – próbki 
St0S-b 5,5–40 220 310–550 22  d = 2a(180) 

St3SX-b 5,5–40 240 370–460 24 d = 2a(180) 
18G2-b6-32355      

34GS-b 6–32 410 min. 590 16 d = 3a(90) 
 

b) W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać 

pęknięć, naderwań i rozwarstwień. 

(3)  Wady powierzchniowe: 

c) Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. 
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d) Na powierzchni czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, 

rozwarstwienia i pęknięcia widoczne gołym okiem. 

e) Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 

niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są 

dopuszczalne: 

– jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów 

gładkich, 

– jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy 

nominalnej do 25 mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 

(4) Odbiór stali na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu, w który powinien być 

zaopatrzony każdy krąg lub wiązka stali. Atest ten powinien zawierać: 

– znak wytwórcy, 

– średnicę nominalną, 

– gatunek stali, 

– numer wyrobu lub partii, 

– znak obróbki cieplnej. 

Cechowanie wiązek i kręgów powinno być dokonane na przywieszkach metalowych po 2 

sztuki dla każdej wiązki czy kręgu. 

Wygląd zewnętrzny prętów zbrojeniowych dostarczonej partii powinien być następujący: 

– na powierzchni prętów nie powinno być zgorzeliny, odpadającej rdzy, tłuszczów, farb lub 

innych zanieczyszczeń, 

– odchyłki wymiarów przekroju poprzecznego prętów i ożebrowania powinny się mieścić 

w granicach określonych dla danej klasy stali w normach państwowych, 

– pręty dostarczone w wiązkach nie powinny wykazywać odchylenia od linii prostej więk-

szego niż 5 mm na 1 m długości pręta. 

Magazynowanie stali zbrojeniowej. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub 
stojakach z podziałem wg wymiarów i gatunków. 

(5)Badanie stali na budowie. 

Dostarczoną na budowę partię stali do zbrojenia konstrukcji z betonu należy przed 

wbudowaniem zbadać laboratoryjnie w przypadku, gdy: 

– nie ma zaświadczenia jakości (atestu), 

– nasuwają się wątpliwości co do jej właściwości technicznych na podstawie oględzin 

zewnętrznych, 

– stal pęka przy gięciu. 

Decyzję o przekazaniu próbek do badań laboratoryjnych podejmuje Inżynier. 
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3.  Sprzęt 

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie. 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć 

trwałych odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Wykonywanie zbrojenia 

a) Czystość powierzchni zbrojenia. 

f) Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, 

luźnych płatków rdzy, kurzu i błota, 

g) Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą olejną należy opalać 

np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

h) Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 

właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 

b) Przygotowanie zbrojenia. 

i) Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. 

j) Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z 

równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-B-03264:2002. 

k) Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z postanowieniami normy PN-B-

03264:2002 

l) Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, spawać lub łączyć specjalnymi 

zaciskami. 

c) Montaż zbrojenia. 

m) Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 

n) Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, 

urządzeń wytwórczych i montażowych. 

o) Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w 

deskowaniu. 

p) Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem 

szalowania bocznego. 

q) Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 

oznaczonego w projekcie. 

r) Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać 

podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. 
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6.  Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z poda-

nymi wyżej wymaganiami. 

Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową jest 1 tona. 

Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) zmontowanego zbrojenia, tj. łączną 

długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich ciężar jednostkowy t/mb. 

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 projekcie. 

8.  Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegają zasadom odbióru robót zanikających i 

ulegających zakryciu oraz odbioru końcowego – wg opisu jak niżej: 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu – wg SST-G.00 – „Wymagania ogólne”. 

8.2. Odbiór końcowy – wg SST G.00 

8.3. Odbiór zbrojenia 

s) Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez 

Inżyniera oraz wpisany do dziennika budowy. 

t) Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 

konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami 

liczby prętów w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i 

długości zakotwień prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 

9.  Podstawa płatności 

Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 

oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą 

drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także 

oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 

10.  Przepisy związane 

PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu. 

PN-B-03264:2002  Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie.  
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5.4.  SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.04.00.00 BETON 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru robót betoniarskich. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

celu wykonanie betonu i podbetonu w elementach konstrukcyjnych objętych kontraktem. 

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne. 

B.04.02.00 Podbetony. 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Składniki mieszanki betonowej 

(1) Cement 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków 

mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o następujących markach: 

marki „25” – do betonu klasy B7,5–B20 

marki „35” – do betonu klasy wyższej niż B20 

b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Wg ustaleń normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarządzeniem Ministra 

Komunikacji wymaga się, aby cementy te charakteryzowały się następującym składem: 

– Zawartość krzemianu trójwapniowego olitu (C3S) 50-60% 

– Zawartość glinianu trójwapniowego olitu (C3A) <7% 

– Zawartość alkaliów do 0,6% 

–  Zawartość alkaliów pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9% 

–  Zawartość C4AF+2C3A (zalecane) <20% 
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c) Opakowanie 

Cement wysyłany w opakowaniu powinien być pakowany w worki papierowe WK, co 

najmniej trzywarstwowe, wg PN-76/P-79005. 

Masa worka z cementem powinna wynosić 50,2 kg. Na workach powinien być 

umieszczony trwały, wyraźny napis zawierający następujące dane: 

u) oznaczenie 

v) nazwa wytwórni i miejscowości 

w) masa worka z cementem 

x) data wysyłki 

y) termin trwałości cementu. 

Dla cementu luzem należy stosować cementowagony i cementosomochody wyposażone 

we wsypy umożliwiające grawitacyjne napełnianie zbiorników i urządzenie do 

wyładowania cementu oraz powinny być przystosowane do plombowania i wsypów i 

wysypów. 

d) Świadectwo jakości cementu 

Każda partia wysyłanego cementu powinna być zaopatrzona w sygnaturę odbiorczą 

kontroli jakości zgodnie z PN-EN 147-2. 

e) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptację Inżyniera. 

f) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

z) Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN 

196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997, a wyniki ocenione wg normy 

PN-B-30000:1990. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 

cementowni obejmuje tylko badania podstawowe. 

aa) Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się 

przeprowadzenie kontroli obejmującej: 

– oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 

196-6:1997 

– oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 

196-6:1997 

– sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń) nie dających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie. 

W przypadku, gdy w/w kontrola wykaże niezgodność z normami cement nie może być 

użyty do betonu. 

g) Magazynowanie i okres składowania 

Miejsca przechowywania cementu mogą być następujące: 
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dla cementu pakowanego (workowanego):  

składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z 

boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub pomieszczenia o 

szczelnym dachu i ścianach) 

dla cementu luzem: 

– magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przystosowane 

do pneumatycznego załadowania i wyładowania cementu luzem, zaopatrzone w 

urządzenia do przeprowadzenia kontroli objętości cementu znajdującego się w 

zbiorniku lub otwory do przeprowadzenia pomiarów poziomu cementu, włazy do 

czyszczenia oraz klamry na zewnętrznych ścianach). 

Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 

zabezpieczające cement przed ściekaniem wody deszczowej i zanieczyszczeniem. 

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 okresu trwałości podanego przez wytwórcę w przypadku 

przechowywania w składach zamkniętych. 

Każda partia cementu posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinno być 

przechowywana w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

(2) Kruszywo. 

a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie. 

Do betonu należy stosować kruszywo mineralne odpowiadające wymaganiom normy PN-

B-06712/A1:1997, z tym że marka kruszywa nie powinna być niższa niż klasa betonu. 

Ziarna kruszywa nie powinny być większe niż: 

– 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu, 

– 3/4 odległości w świetle między prętami zbrojenia leżącymi w jednej płaszczyźnie 

prostopadłej do kierunku betonowania. 

Kontrola partii kruszywa przed użyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje 

oznaczenia: 

– składu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000, 

– kształtu ziarn wg PN-EN 933-4:2001, 

– zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 

– zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12. 
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W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić 

bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-EN 1997-6:2002 i stałości zawartości 

frakcji 0–2 mm. 

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego użytego do budowy tunelu. 

– B-30 dla wykonania konstrukcji tunelu. 

Wymagania co do szczelności i mrozoodporności wg PN-EN 206-1:2003, tj.:  

– nasiąkliwość nie większa jak 4% 

– mrozoodporność przy ubytku masy nie większym niż 5%, spadek wytrzymałości nie 

większy od 20% po 150 cyklach zamrażania i rozmrażania. 

– B-25 dla wykonania osłony izolacji 

– B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek 

– B-10 dla podbetonów i podkładów 

Wymagania ogólne wg PN-EN 206-1:2003. 

Ponadto beton i jego składniki powinny spełniać wymagania IBDM w Warszawie. 

2.3. Materiały do wykonania podbetonu 

Beton kl. B7,5 i B10 z utrzymaniem wymagań i badań tylko w zakresie wytrzymałości betonu na 

ściskanie. 

Orientacyjny skład podbetonu: 

– pospółka kruszona 0/40, 

– cement hutniczy 25. Ilość cementu 6%, gd max = 2,09 gr/cm3, wilgotność optymalna 8%. 

Kruszywo równomiernie stopniowane o frakcjach: 

20/40 = 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30% 

3. Sprzęt 

Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo legalizacji. Mieszanie składników powinno się 

odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek 

wolno spadowych). 

4.  Transport 

4.1. Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

(1) Środki do transportu betonu 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. 

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. 

(2) Czas transportu i wbudowania 
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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 

5.  Wykonanie robót 

5.1. Zalecenia ogólne 

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

i PN-63/B-06251. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inżyniera potwierdzonego wpisem do 

dziennika budowy. 

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej 

(1) Dozowanie składników: 

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. 

Przy dozowaniu składników powinno się uwzględniać korektę związaną ze zmiennym 

zawilgoceniem kruszywa. 

(2) Mieszanie składników 

Mieszanie składników powinno się odbywać wyłącznie w betoniarkach wymuszonym 

działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 

Czas mieszania należy ustalić doświadczalnie jednak nie powinien być krótszy niż 2 

minuty. 

(3) Podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożli-

wiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek 

plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne przy 

czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, 

zgodność rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek 

dystansowych zapewniających wymaganą wielkość otuliny. 

Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, 

na którą spada. W przypadku gdy wysokość ta jest większa należy mieszankę podawać za 

pomocą rynny zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do 

wysokości 8,0 m). 
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Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych należy przestrzegać dokumentacji techno-

logicznej, która powinna uwzględniać następujące zalecenia: 

– w fundamentach i korpusach podpór 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. W płytach o grubości większej od 12 cm zbrojonych górą i dołem 

należy stosować belki wibracyjne. 

(4) Zagęszczanie betonu 

Przy zagęszczaniu mieszanki betonowej należy przestrzegać następujących zasad: 

Wibratory wgłębne należy 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 zagłębić buławę na głębokość 5–8 

cm w warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20–30 

sekund 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 0,35–0,7 m. 

Belki wibracyjne powinny być stosowane do wyrównania powierzchni betonu płyt i 

charakteryzować się jednakowymi drganiami na całej długości. 

Czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym, lub belką wibracyjną w jednym miejscu 

powinien wynosić od 30 do 60 sekund. 

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. Mocowanie wibratorów 

powinno być trwałe i sztywne. 

(5) Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych i 

uzgodnionych z projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno być uzgodnione z 

projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 

prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 

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 
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pozostałego szkliwa cementowego, 

– obfite zwilżenie wodą i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o 

stosunku zbliżonym do zaprawy w betonie wykonywanym albo też narzucenie cienkiej 

warstwy zaczynu cementowego. Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed 

rozpoczęciem betonowania. 

W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczonego 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°C to czas trwania przerwy nie powinien 

przekraczać 2 godzin. Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem 

deskowania, zbrojenia i poprzednio ułożonego betonu. 

(6) Wymagania przy pracy w nocy. 

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

wcześniejsze przygotowanie odpowiedniego oświetlenia zapewniającego prawidłowe wyko-

nawstwo robót i dostateczne warunki bezpieczeństwa pracy. 

(7) Pobranie próbek i badanie. 

Na wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 

przewidzianych normą PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie 

Inżynierowi 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 niniejszymi SST oraz 

ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów 

technologicznych. 

Badania powinny obejmować: 

– badanie składników betonu 

– badanie mieszanki betonowej 

– badanie betonu. 

5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

(1) Temperatura otoczenia 

Betonowanie należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż +5°C, 

zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości co najmniej 15 

MPa przed pierwszym zamarznięciem. 

W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do –5°C, jednak 

wymaga to zgody Inżyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C 

w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie 

co najmniej 7 dni. 
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(2) Zabezpieczenie podczas opadów 

Przed przystąpieniem do betonowania należy przygotować sposób postępowania na wypadek 

wystąpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilości osłon 

wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni świeżego betonu. 

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia 

Przy niskich temperaturach otoczenia ułożony beton powinien być chroniony przed 

zamarznięciem przez okres pozwalający na uzyskanie wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach przechowywanych 

w takich samych warunkach jak zabetonowana konstrukcja. 

Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej 0°C w okresie twardnienia betonu należy 

wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 

podgrzanie zabetonowanej konstrukcji. 

5.4. Pielęgnacja betonu 

(1) Materiały i sposoby pielęgnacji betonu 

Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu 

lekkimi osłonami wodoszczelnymi zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i 

chroniącymi beton przed deszczem i nasłonecznieniem. 

Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godzinach od 

zakończenia betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją co 

najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobę). 

Nanoszenie błon nieprzepuszczających wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie 

będzie się łączył z następną warstwą konstrukcji monolitycznej, a także gdy nie są stawiane 

specjalne wymagania odnośnie jakości pielęgnowanej powierzchni. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-EN 

1008:2004. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drga-

niami. 

(2) Okres pielęgnacji 

Ułożony beton należy utrzymywać w stałej wilgotności przez okres co najmniej 7 dni. 

Polewanie betonu normalnie twardniejącego należy rozpocząć po 24 godzinach od 

zabetonowania. 

Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości roz-

formowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 

wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 

(1) Równość powierzchni i tolerancji. 
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Dla powierzchni betonów w konstrukcji nośnej obowiązują następujące wymagania: 

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

ziarnami kruszywa, przełomów i wybrzuszeń ponad powierzchnię, 

pęknięcia są niedopuszczalne, 

rysy powierzchniowe skurczowe są dopuszczalne pod warunkiem, że zostaje zachowana 

otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm, 

pustki, raki i wykruszyny są dopuszczalne pod warunkiem, że otulenie zbrojenia betonu 

będzie nie mniejsze niż 2,5cm, a powierzchnia na której występują nie większa niż 0,5% 

powierzchni odpowiedniej ściany, 

równość gorszej powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolacje powinna 

odpowiadać wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypukłości i wgłębienia nie powinny 

być większe niż 2 mm. 

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzeń 

Jeżeli projekt nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych, to po 

rozdeskowaniu konstrukcji należy: 

wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą tarcz karborundowych i czystej 

wody bezpośrednio po rozebraniu szalunków, 

raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupełnić betonem i następnie wygładzić i 

uklepać, aby otrzymać równą i jednorodną powierzchnię bez dołków i porów, 

wyrównaną wg powyższych zaleceń powierzchnię należy obrzucić zaprawą i lekko 

wyszczotkować wilgotną szczotką aby usunąć powierzchnie szkliste. 

5.6. Wykonanie podbetonu 

Przed przystąpieniem do układania podbetonu należy sprawdzić podłoże pod względem 

nośności założonej w projekcie technicznym. 

Podłoże winne być równe, czyste i odwodnione. 

Beton winien być rozkładany w miarę możliwości w sposób ciągły z zachowaniem kontroli 

grubości oraz rzędnych wg projektu technicznego. 

6.  Kontrola jakości 

Kontrola jakości wykonania betonów polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz 

podanymi wyżej wymaganiami. Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  Obmiar robót 

Jednostkami obmiaru są: 

B.04.01.00 – 1 m3 wykonanej konstrukcji. 

B.04.02.00 – 1 m3 wykonanego podbetonu. 

8.  Odbiór robót 
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Wszystkie roboty objęte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegają zasadom odbioru robót zanikających 

wg zasad podanych powyżej. 

W szczególności tunel dla pieszych podlega próbnemu obciążeniu wg PN-89/S-10050. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. 

Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00: 

– dostarczenie niezbędnych czynników produkcji 

– oczyszczenie podłoża 

– wykonanie deskowania z rusztowaniem 

– ułożenie mieszanki betonowej w nawilżonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych 

otworów, zabetonowaniem zakotwień i marek, zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni 

– pielęgnację betonu 

– rozbiórką deskowania i rusztowań 

– oczyszczenia stanowiska pracy i usunięcie materiałów rozbiórkowych poza granice obiektu. 

B.04.02.00. Podbeton na podłożu gruntowym. 

Płaci się za ustaloną ilość m3 betonu wg ceny jednostkowej, która obejmuje: wyrównanie podłoża, 

przygotowanie, ułożenie, zagęszczenie i wyrównanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy. 

10.  Przepisy związane 

PN-EN 206-1:2003 Beton. 

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

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

objętości. 

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

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

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

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

PN-EN 1008:2004  Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek. 

 PN-89/S-10050 Próbne obciążenie obiektów mostowych, żelbetowych. 
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5.5.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.13.00.00 STOLARKA 

1. WSTĘP 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru wymiany stolarki drzwiowej wewnętrznej i okiennej oraz podokienników. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

celu wykonanie montażu stolarki drzwiowej i okiennej i podokienników zewnętrznych 

W skład tych robót wchodzi: 

 

S 01.01. Wymiana stolarki okiennej, drzwiowej i podokienników 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót. 

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

przetargową, SST i poleceniami Inspektora. 

 

2.  MATERIAŁY 
Wbudować należy stolarkę kompletnie wykończoną wraz z okuciami i  akcesoriami oraz 

podokienniki z blachy stalowej powlekane wraz z zatyczkami. 

 

2.1. Montaż stolarki okiennej  i  drzwiowej zewnętrznej 

W budynku należy zamontować stolarkę okienną PCV i drzwiową zewnętrzną PCV .  

Wymagania stolarki okiennej i drzwi wejściowych  

 Ramiaki okien wykonane z profili ciepłych. 

 Okna i drzwi winny posiadać atest PZH. 

 Pakiet szybowy powinien posiadać atest Instytutu Ceramiki i Szkła. 

 Obustronne szkło bezpieczne P4 

 Profile i pakiety powinny być trwale nacechowane. 

 współczynnik przenikania ciepła dla całego okna  U≤0,9 W/m2*K. 

 współczynnik przenikania ciepła dla wszystkich drzwi zewnętrznych U=1,3 W/m2*K. 
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2.2. Materiały do montażu to: kotwy stalowe, pianka montażowa, silikon, gips  

       szpachlowy, szpachlówka mineralna do tynków zewnętrznych. 

Podokienniki z blachy powlekanej w kolorze dobranym na budowie. 

 
2.3. Składowanie elementów 

Wszystkie wyroby należy przechowywać w magazynach zamkniętych, suchych i przewiewnych, 

zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi. 

Podłogi w pomieszczeniu magazynowym powinny być utwardzone, poziome i równe. 

Wyroby należy układać w jednej lub kilku warstwach w odległości nie mniejszej niż 1 m od 

czynnych urządzeń grzejnych i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. 

2.4. Stolarka okienna i drzwiowa aluminiowa ciepła wg instrukcji producenta 

3. SPRZĘT 

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

4.  TRANSPORT 

Każda partia wyrobów przewidziana do wysyłki powinna zawierać wszystkie elementy 

przewidziane normą lub projektem indywidualnym. Okucia nie zamontowane do wyrobu 

przechowywać i transportować w odrębnych opakowaniach. 

Elementy do transportu należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie. 

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przewozić w miarę możliwości przy użyciu palet 

lub jednostek kontenerowych. 

Elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektora, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, przesunięciem lub utratą stateczności. 

Sposób składowania wg punktu 2.3. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1. Przygotowanie ościeży. 

5.1.2. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma 

przylegać ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub 

zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 

       

5.1.3. Stolarkę okienną należy zamocować w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z 

wymaganiami podanymi w tabeli poniżej. 

Wymiary zewnętrzne (cm) 
Liczba punktów 

zamocowań 

Rozmieszczenie  punktów 
zamocowań 

wysokość szerokość 
w nadprożu i 

progu 
na stojaka 

Do 150 do 150 4 nie mocuje się po 2 
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 150±200 6 po 2 po 2 

 powyżej 200 8 po 3 po 2 

Powyżej 150 do 150 6 nie mocuje się po 3 

 150±200 8 po 1 po 3 

 powyżej 200 100 po 2 po 3 

 

5.1.3.  Skrzydła okienne i drzwiowe uszkodzone należy niezwłocznie wymienić. 

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki 

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej 

e) W sprawdzone i przygotowane ościeże należy wstawić stolarkę na podkładkach lub list-

wach. Elementy kotwiące osadzić w ościeżach. 

f) Uszczelnienie ościeży należy wykonać kitem trwale plastycznym, a szczelinę przykryć 

listwą. 

g) Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i w poziomie. 

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości 

okna, nie więcej niż 3 mm. 

Różnice wymiarów po przekątnych nie powinny być większe od: 

– 2 mm przy długości przekątnej do 1 m, 

– 3 mm przy długości przekątnej do 2 m, 

– 4 mm przy długości przekątnej powyżej 2 m. 

h) Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie 

szczeliny między ościeżem a ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do 

stosowania do tego celu świadectwem ITB. Zabrania się używać do tego celu 

materiałów wydzielających związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi. 

i) Osadzone okno po zmontowaniu należy dokładnie zamknąć. 

j) Osadzenie parapetów wykonywać po całkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien. 

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej 

k) Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót murowych  

l) Ościeżnicę mocować za pomocą kotew lub haków osadzonych w ościeżu.  

m) Szczeliny między ościeżnicą a murem wypełnić materiałem izolacyjnym dopuszczonym 

do tego celu świadectwem ITB. 

n) Przed trwałym zamocowaniem należy sprawdzić ustawienie ościeżnic w pionie i 

poziomie. 

Dopuszczalne wymiary luzów w stykach elementów stolarskich. 

Miejsca luzów 
Wartość luzu i odchyłek 

okien drzwi 

Luzy między skrzydłami +2 +2 

Między skrzydłami a –1 –1 
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ościeżnicą 

 

6.  KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okiennej i 

drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robót szklarskich. 

6.2. Ocena jakości powinna obejmować: 

– sprawdzenie zgodności wymiarów, 

– sprawdzenie zgodności elementów odtwarzanych oraz z elementami dostarczonymi do 

odwzorowania, 

– sprawdzenie jakości materiałów z których została wykonana stolarka, 

– sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 

– sprawdzenie działania skrzydeł i elementów ruchomych, okuć oraz ich funkcjonowania, 

– sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia. 

Roboty podlegają odbiorowi. 

7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest: 

Dla szt/m² – szt. wbudowanej stolarki w świetle ościeżnic. 

8.  ODBIÓR ROBÓT 

Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

Odbiór obejmuje wszystkie materiały podane w punkcie 2, oraz czynności wyszczególnione w 

punkcie 5. 

9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

 Płaci się za ustaloną ilość wykonanych robót w jednostkach podanych w punkcie 7. Cena 

obejmuje: 

– dostarczenie gotowej stolarki, 

– osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 

listwami, 

– dopasowanie i wyregulowanie 

– ewentualną naprawę powstałych uszkodzeń. 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 

PN-72/B-10180  Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 

PN-78/B-13050  Szkło płaskie walcowane. 

PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział. 
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PN-B-30150:97  Kit budowlany trwale plastyczny. 

BN-67/6118-25  Pokosty sztuczne i syntetyczne. 

BN-82/6118-32  Pokost lniany. 

PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania ogólnego stosowania. 

PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogólnego stosowania. 

BN-71/6113-46  Farby chemoutwardzalne na stolarkę budowlaną. 

PN-C-81607:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe  

kompolimeryzowane styrenowane. 
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5.6.   SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
B.08.00.00 ROBOTY MUROWE 

1.  Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 

wykonania i odbioru murów z materiałów ceramicznych. 

1.2. Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy 

przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych SST 

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

celu wykonanie murów zewnętrznych i wewnętrznych obiektów tzn.: 

B.08.01.00 Ściany z pustaków silikatowych 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 

2.  Materiały 

2.1. Woda zarobowa do betonu PN-EN 1008:2004 

Do przygotowania zapraw stosować można każdą wodę zdatną do picia, z rzeki lub jeziora. 

Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wód zawierających 

tłuszcze organiczne, oleje i muł. 

2.2. Wyroby ceramiczne 

2.2.1. Cegła budowlana pełna klasy 10 wg PN-B 12050:1996 

a) Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

b) Masa 3,3-4,0 kg 

c) Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

d) Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym 

pęknięciem przechodzącym przez całą grubość cegły o długości powyżej 6mm nie 

może przekraczać dla cegły – 10% cegieł badanych. 

e) Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 24%. 

f) Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

g) Gęstość pozorna 1,7-1,9 kg/dm3 

h)  Współczynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK 
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i)  Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – 

brak uszkodzeń po badaniu. 

j)  Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła puszczona z wysokości 1,5m na 

inne cegły nie rozpadła się. 

2.2.2. Cegła budowlana pełna klasy 15 wg PN-B-12050:1996 

k) Wymiary jak poz. 2.2.1. 

l) Masa 4,0-4,5 kg. 

m) Dopuszczalna ilość cegieł połówkowych, pękniętych do 10% ilości cegieł badanych 

n) Nasiąkliwość nie powinna być większa od 16%. 

o) Wytrzymałość na ściskanie 15 MPa. 

p) Odporność na działanie mrozu jak dla cegły klasy 10 MPa. 

q) Odporność na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m 

na inne cegły nie rozpadła się na kawałki; może natomiast wystąpić wyszczerbienie lub 

jej pęknięcie. Ilość cegieł nie spełniających powyższego wymagania nie powinna być 

większa niż: 

– 2 na 15 sprawdzanych cegieł 

– 3 na 25 sprawdzanych cegieł 

– 5 na 40 sprawdzanych cegieł. 

2.2.3. Cegła budowlana pełna licówka klasy 15 MPa 

r) Wymagania co do wytrzymałości, nasiąkliwości, odporności na działanie mrozu jak 

dla cegły wg poz. 2.2.2. 

Przewiduje się możliwość użycia cegieł uzyskanych z rozbiórki, po ich ewentualnym 

zakwalifikowaniu przez Inżyniera. 

2.2.4. Cegła dziurawka klasy 50 

s) Wymiary l = 250 mm, s = 120 mm, h = 65 mm 

t) Masa 2,15-2,8 kg 

u) Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 22%. 

v) Wytrzymałość na ściskanie 5,0 MPa 

w) Gęstość pozorna 1,3 kg/dm3 

x) Współczynnik przewodności cieplnej 0,55 W/mK 

y) Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – 

brak uszkodzeń po badaniu. 

2.2.5. Cegła kratówka klasy 10 wg (PN-B 12011:1997) 

z) Cegła kratówka powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej. 

aa) Wymiary typ K1 l = 250 mm, s = 120mm, h = 65mm 

bb) Masa typ K1 2,3-2,9 kg 
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cc) Wymiary typ K2 l = 250 mm, s = 120 mm, h = 140 mm 

dd) Masa typ K2 4,9-6,3 kg 

ee) Nasiąkliwość nie powinna być wyższa niż 20% 

ff) Wytrzymałość na ściskanie 10,0 MPa 

gg) Gęstość pozorna 1,4 kg/dm3, 

hh) Współczynnik przewodności cieplnej 0,33-0,34 W/mK 

ii) Odporność na działanie mrozu po 25 cyklach zamrażania do –15°C i odmrażania – 

brak uszkodzeń po badaniu. 

Nie należy stosować tego rodzaju cegły do murów fundamentowych i piwnic. 

2.3. Bloczki z betonu komórkowego 

Wymiary: 59×24×24 cm, 59×24×12 cm. 

Odmiany: 05, 07, 09 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie. 

Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258 

Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem. 

2.4. Cegła silikatowa 

Cegły pełne i bloki drążone. 

Wymiary: 1NF 250±3×120±2×65±2 

1,5NF 250±3×120±2×104±2 

2NFD 250±3×120±2×138±2 

3NFD 250±3x120±2×220±3 

6NFD 250±3×250±2×220±3 

Wymagania: 

– nasiąkliwość 16% 

– odporność na działanie mrozu po 20 cyklach – brak uszkodzeń 

– gęstość – nie więcej niż 1,9 kg/dm3 dla cegły pełnej i 1,5 kg/dm3 dla drążonych. 

2.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 

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

Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 30: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 

1 :  1,7  :  5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 

1  :  1  :  6 

1  :  1  :  7 
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Orientacyjny stosunek objętościowy składników zaprawy dla marki 50: 

cement:  ciasto wapienne:  piasek 

1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 

cement:  wapienne hydratyzowane:  piasek 

1 :  0,3 :  4 

1 :  0,5 :  4,5 

– Przygotowanie zapraw do robót murowych powinno być wykonywane mechanicznie. 

– Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 

wcześnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. 

Do zapraw murarskich należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 

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

popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w 

ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż+5°C. 

Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci 

ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 

jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 

Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki 

zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

3.  Sprzęt 

Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu. 

4.  Transport 

Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszko-

dzeniami lub utratą stateczności. 

5. Wykonanie robót 

Wymagania ogólne: 

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

spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, wyskoków 

i otworów. 

b) W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości poniżej 

1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

c) Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu połączenia 

murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. 

d) Cegły układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. 
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Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w 

murze polewać lub moczyć w wodzie. 

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

f) Mury grubości mniejszej niż 1 cegła mogą być wykonywane przy temperaturze powyżej 0°C. 

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

murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 

atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po dłuższej 

przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw 

cegieł i uszkodzonej zaprawy. 

5.1. Mury z cegły pełnej 

5.1.1. Spoiny w murach ceglanych. 

– 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna grubość nie powinna 

przekraczać 17 mm, a minimalna 10 mm, 

– 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksy-

malna nie powinna przekraczać 15 mm, a minimalna – 5 mm. 

Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do 

tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-

10 mm. 

5.1.2. Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych. 

Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych nie powinna być większa niż 15% 

całkowitej liczby cegieł. 

a) Jeżeli na budowie jest kilka gatunków cegły (np. cegła nowa i rozbiórkowa), należy 

przestrzegać zasady, że każda ściana powinna być wykonana z cegły jednego wymiaru. 

b) Połączenie murów stykających się pod kątem prostym i wykonanych z cegieł o grubości 

różniącej się więcej niż o 5mm należy wykonywać na strzępia zazębione boczne. 

5.2. Mury z cegły dziurawki 

Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. 

W narożnikach, przy otworach, zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy 

stosować normalną cegłę pełną. 

W przypadku opierania belek stropowych na murach z cegły dziurawki ostatnie 3 warstwy 

powinny być wykonane z cegły pełnej. 

5.3. Mury z cegły kratówki 

a) Cegłę kratówkę należy stosować przede wszystkim do zewnętrznych ścian nośnych, 

samonośnych i osłonowych. 

b) Można ją również stosować do murowania ścian wewnętrznych. 
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c) Zaprawy stosowane do murowania powinny mieć konsystencję gęstoplastyczną w granicach 

zagłębienia stożka pomiarowego 6-8 cm. 

d) Cegły w murze należy układać tak, aby znajdujące się w nich szczeliny miały kierunek 

pionowy. 

e) Cegły przed ułożeniem w murze zaleca się nawilżać przez polewanie wodą. Wiązanie cegieł 

kratówek w murze zgodne z zasadami wiązania cegły pełnej. 

f) Grubość spoin poziomych w murach powinna wynosić 12mm, a grubość spoin pionowych – 

10 mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarowe powinny wynosić: dla spoin poziomych +5 i –2 mm, a 

dla spoin pionowych = 5 mm. 

5.4. Ściany warstwowe 

5.4.1. Wewnętrzne części ścian warstwowych wykonywać wg zasad podanych w punkcie 5.1. 

z wmontowaniem w co 5-6 warstwie kotew stalowych ze stali zbrojeniowej o 8 mm rozsta-

wionych co 0,8-1,0 m. 

Kotwy należy zabezpieczyć przed korozją przez dwukrotne pomalowanie lakierem bitu-

miczno-epoksydowym (Materiał wg SST B.15.05.02). 

5.4.2. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do otynkowania wykonywać zgodnie 

z wymaganiami jak dla części wewnętrznych. 

5.4.3. Zewnętrzne części ścian warstwowych przeznaczone do spoinowania wykonywać ze szcze-

gólną starannością, tak aby lico miało prawidłowe wiązanie i spoiny o jednakowej gru-

bości. Licówkę układać z zastosowaniem listewek poziomych. Spoiny pionowe 

sprawdzone za pomocą pionu, powinny wykazywać dokładne krycie przy dopuszczalnej 

tolerancji szerokości spoin do 3 mm. 

6.  Kontrola jakości 

6.1. Materiały ceramiczne 

Przy odbiorze cegły należy przeprowadzić na budowie: 

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

stawianymi w dokumentacji technicznej, 

kk) próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie: 

– wymiarów i kształtu cegły, 

– liczby szczerb i pęknięć, 

– odporności na uderzenia, 

– przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla. 

W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną należy ją poddać 

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

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

konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów 

powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy. 

6.3. Dopuszczalne odchyłki wymiarów dla murów przyjmować wg poniższej tabeli 

 

Rodzaj odchyłek Dopuszczalne odchyłki [mm] 
mury spoinowane mury niespoinowane 

Zwichrowania i skrzywienia: 
– na 1 metrze długości 
– na całej powierzchni 

 
3  

10 

 
6 

20 
Odchylenia od pionu 
– na wysokości 1 m 
– na wysokości kondygnacji 
– na całej wysokości 

 
3 
6 

20 

 
6 

10 
30 

Odchylenia każdej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

15 

 
2 

30 
Odchylenia górnej warstwy od poziomu 
– na 1 m długości 
– na całej długości 

 
1 

10 

2 
10 

Odchylenia wymiarów otworów w świetle  
o wymiarach: 
do 100 cm                 szerokość 
                                  wysokość 
ponad 100 cm 
                                  szerokość 
                                  wysokość 

 
 

+6, –3 
+15, –1 

 
+10, –5 

+15, –10 

 
 

+6, –3 
+15, –10  

 
+10, –5 

+15, –10 

 

7.  Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest – m2 muru o odpowiedniej grubości. 

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

Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.  Odbiór robót 

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

wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót murowych powinny stanowić następujące dokumenty: 

a) dokumentacja techniczna, 

b) dziennik budowy, 

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

d) protokóły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających, 

e) protokóły odbioru materiałów i wyrobów, 

f) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez budowę, 

g) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku. 
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8.2. Wszystkie roboty objęte B.08.00.00. podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.  Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7. 

Cena obejmuje: 

– dostarczenie materiałów i sprzętu na stanowisko pracy 

– wykonanie ścian, naroży, przewodów dymowych i wentylacyjnych 

– ustawienie i rozebranie potrzebnych rusztowań 

– uporządkowanie i oczyszczenie stanowiska pracy z resztek materiałów 

10.  Przepisy związane 

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

PN-B-12050:1996 Wyroby budowlane ceramiczne. 

PN-B-12011:1997 Wyroby budowlane ceramiczne. Cegły kratówki. 

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

powszechnego użytku. 

PN-B-30000:1990 Cement portlandzki. 

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

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

cementów powszechnego użytku. 

PN-97/B-30003  Cement murarski 15. 

PN-88/B-30005  Cement hutniczy 25. 

PN-86/B-30020  Wapno. 

PN-EN 13139:2003  Kruszywa do zaprawy. 

PN-80/B-06259 Beton komórkowy. 
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