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CPV 45260000-7 Roboty w zakresie pokryć dachowych 

CPV 45320000-6 Roboty izolacyjne 

CPV 45410000-4 Tynkowanie 

CPV 45442100-8 Roboty malarskie 

CPV 45421100-5 Montaż drzwi i okien 
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1.WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej i podstawa opracowania 
Specyfikacja Techniczna ST-0 “Wymagania Ogólne” odnosi się do wymagań  
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót, które zostaną wykonane w ramach zadania 
inwestycyjnego pn.: Remont budynku klasztoru przy Klasztorze Znalezienia Krzyża Świętego 
Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)”. 

Podstawa opracowania: 

1. Zlecenie ProAr R.Kiełbasa J. Żmijowski Sp. z o.o. ul. Podwisłocze 34 /187A

35 – 309  Rzeszów
2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dna 02 września 2004 r. w sprawie

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji tech -
nicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego
(Dz. U. z dnia 16.11.200 r.)

3. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 19 poz.177,
nr 96 poz. 959, nr 116 poz.1207 i nr 1537.

4. Rozporządzenie nr 2195/2002 z dnia 05.11.2002 w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień
(Dz. Urz. WE L 340 z późniejszymi zmianami).

5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dna 12.04.2002 r. oraz z dnia 07.04.2003 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 109, poz. 1156) Dokumentacja projektowa
z października 2012 r. opracowaną przez pracownię ProAr R.Kiełbasa J. Żmijowski Sp. z o.o.
ul. Podwisłocze 34 /187A

1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikację Techniczną, jako część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych, należy 
odczytywać i rozumieć w odniesieniu do zlecenia wykonania Robót opisanych w pkt. 1.1. 
Wymagania Ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi 
Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi: 

SST-02 - Roboty ziemne - CPV 45111200-0 

SST-03 - Konstrukcje żelbetowe i betonowe - CPV 45262300-4, 45262310-7 

SST-03 - Roboty w zakresie pokryć dachowych - CPV 45260000-7 

SST-04 - Roboty izolacyjne - CPV 45320000-6 

SST-05 - Tynkowanie - CPV 45410000-4 

SST 06 - Roboty malarskie - CPV 45442100-8 

SST 07 - Montaż drzwi i okien - CPV 45421100-5 

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do norm krajowych. 
Normy te, winny być traktowane, jako integralna część Specyfikacji Technicznych czytane 
w połączeniu z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami, w których są wymienione. 
Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które  
obowiązują w związku z wykonywaniem prac objętych Kontraktem i stosowania  
ich postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi  
w Specyfikacjach Technicznych. Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomi  
się wymaganiami treścią i wymaganiami tych norm. 
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1.3. Zakres Robót objętych ST 

Zakres prac renowacyjnych. 
 
Technologia zabezpieczeń. 
Ze względu na konieczność wykonania dokumentacji w formie przetargowej wykluczającej 
wskazywanie nazw własnych przyjęto, że zasadnicze elementy budowlane mające wpływ  
na długotrwałe, bezproblemowe użytkowanie budynku: izolacje pionowe i poziome oraz elewacje 
wraz z detalami architektonicznymi wykonane zostaną w oparciu o pełne systemy renomowanych 
firm wyspecjalizowanych w produkcji materiałów do ochrony zabytków. 
Wyklucza się stosowanie częściowych rozwiązań systemowych, lub przypadkowo dobranych 
materiałów budowlanych. W przypadku elementów wymienionych powyżej wybrana technologia 
wykonania wymaga bezwzględnie akceptacji projektanta. 
 
Fundamenty. 
W pierwszym etapie wykonywania prac przewiduje się odkopanie budynku do poziomu 

posadowienia (etapami - zgodnie z zamieszczoną częścią konstrukcyjną), wyczyszczenie podłoża, 

wyrównanie poprzez wykonanie rapówki oraz ich zabezpieczenie w postaci izolacji pionowej wg 

technologii izolacji do obiektów zabytkowych. Przewiduje się również wykonanie docelowej 

izolacji poziomej w formie iniekcji poprzez wiercenie od obu stron : zewnętrznej  

i wewnętrznej - możliwie jak najbliżej posadzki (max do ponad jej poziomem). Rozstaw otworów, 

ich średnica, kąt pochylenia ściśle wg wytycznych producenta preparatu  

do wykonywania izolacji poziomych w obiektach zabytkowych. Powstała w ten sposób warstwa 

krystalizacji soli wyeliminuje możliwość kapilarnego podciągania wilgoci i umożliwi wykonywanie 

pozostałych prac zabezpieczających w obrębie ścian. W przypadku stwierdzenia poziomu 

posadowienia ścian fundamentowych na poziomie wyższym niż – 1.10 m p.p.t. wykonane wykopy 

należy wypełnić keramzytem w celu zabezpieczenia ścian fundamentowych przed wysadzaniem. 

Technologia wykonania izolacji poziomej - iniekcja niskociśnieniowa. 
• wykonanie w murze otworów na wysokości ok. 10 cm powyżej podłoża w odstępie, 

co ok. 10 cm i kącie nachylenia ok. 15o. Średnica d=12 mm. Wiercenie należy zakończyć 
ok. 5cm przed przeciwległą płaszczyzną muru, lub w przypadku większej grubości 
wykonać wiercenie krzyżowe, 

• wypełniać otwory do stanu nasycenia preparatem krzemionkującym o działaniu wgłębnym 
zawierającym hydrofobowe związki kwasu krzemowego, 

• wypełnić otwory preparatem odpornym na siarczany o dobrej rozpływności i zdolności 
pęcznienia. 

Technologia wykonania izolacji pionowych w oparciu o powłoki bitumiczno polimerowe 
• odkopać ściany fundamentowe, dokładnie oczyścić, 
• wyrównać zaprawą renowacyjną, 
• zagruntować i nałożyć warstwę szlamu wodoszczelnego, 
• pokryć powłoką bitumiczno - polimerową ( dwie warstwy), 
• powstałą powłokę zabezpieczyć płytami z polistyrenu ekstradowanego, 
• zabezpieczyć folią kubełkową, 
• zasypać wykop ( górna warstwa do głębokości min 50cm - żwir sortowany,  

do głębokości drenażu - piasek płukany ubijany warstwami, co max. 20cm. 
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Ściany zewnętrzne. 
Na wszystkich ścianach od strony zewnętrznej do wysokości ok. 2.0 m (od poziomu posadzki 

wewnątrz obiektu) należy skuć istniejące tynki, a spoiny pomiędzy cegłami wyczyścić  

do głębokości min. 2 cm. Na fragmentach elewacji należy skuć tynki powyżej tej wysokości 

(oznaczenia na rysunkach wraz z podaniem rzędnych). Przed przystąpieniem do dalszych prac 

renowacyjnych, po wcześniejszym oczyszczeniu ścian należy poddać je procedurze odsalającej 

(widoczne bardzo wyraźne ślady krystalizacji soli). Zostało, to uwzględnione w opracowanej 

technologii wykonywania robót. Jako uzupełnienie warstwy brakującego tynku zaleca się jej 

wykonanie ze specjalnego tynku podkładowego magazynującego sole (system renowacyjny). Przed 

wykonywaniem robót na elewacjach powyżej poziomu 2.0 m należy przeprowadzić dokładne 

oględziny uszkodzeń istniejącego tynku. Sposób naprawy uszkodzeń - jak w opisie powyżej  

z uwzględnieniem preparatów antysolnych i pominięciem warstw izolacyjnych.  

W związku z licznymi uszkodzeniami rynien oraz niedrożnością rur spustowych powstały liczne 

uszkodzenia gzymsów. Dlatego też należy poddać je bardzo szczegółowemu przeglądowi.  

Wszelkie ubytki lub odspojenia muszą zostać oddzielone mechanicznie do stabilnego podłoża. 

Odtworzenie uszkodzeń możliwe jest wyłącznie przy pomocy przy pomocy specjalnych 

sztukatorskich zapraw ciągnionych. Nowe gzymsy oraz większe ich ubytki muszą być zbrojone  

za pomocą prętów żebrowanych fi 8 mm osadzonych, w co drugiej spoinie na żywicy iniekcyjnej. 

Spoiny w miejscach, gdzie będą wklejane pręty należy wykuć, oczyścić i zwilżyć wodą.  

Nie dopuszcza się (stanowisko konserwatora zabytków) odtwarzania tego typu elementów  

z wykorzystaniem polistyrenu ekspandowanego. Po wykonaniu wszelkich prac naprawczych  

na powierzchniach elewacji w celu ujednolicenia struktury tynków musi być ona w całości 

szpachlowana drobnoziarnistą szpachlówką i malowana farbą podkładową z dodatkiem piasku 

kwarcowego. Malowanie ostateczne - farby silikonowe elewacyjne zgodnie z przedstawioną 

kolorystyką w projekcie wg wzornika wybranej firmy. Cokół elewacji należy wykończyć  

za pomocą okładziny z piaskowca gr. 3 cm osadzonej na kleju i nierdzewnych kotwach w ilości  

8 szt / m2. Całość należy przykryć nakrywą szer. 20 cm (z tego samego piaskowca) ze spadkiem w 

kierunku od powierzchni ściany na zewnątrz. Powierzchnię cokołu i nakrywy należy zabezpieczyć 

hydrofobowo.  

 
Technologia renowacji elewacji. 

• usunięcie starego tynku do wysokości ok. 2.0 m ponad poziom terenu lub ok. 80 cm 
powyżej widocznego śladu zawilgocenia wraz z usunięciem spoin do głębokości min. 2 cm, 

• nałożenie metodą natryskową preparatów: antysolnego i gruntującego, 
• nałożenie warstwy szlamu i półkryjącej obrzutki, 
• wykonanie tynku wyrównawczego i podkładowego, oraz renowacyjnego o gr. min. 2cm, 
• pokrycie warstwą szpachli wapienno - mineralnej 
• gruntowanie i malowanie 2 warstwami farby silikonowej. 

 
Technologia naprawy gzymsów. 

• wzmocnienie podłoża 
• wykonanie podłoża z zaprawy podkładowej ciągnionej 
• szpachlowanie zaprawa drobnoziarnistą 
• gruntowanie i malowanie farbami silikonowymi ( 2 warstwy) 
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Pokrycie dachu. 
Wymianę pokrycia dachu przewidziano na całej powierzchni kosza od strony wirydarza.  

W tym samym  obrębie dachu przewidziano wymianę obróbek blacharskich, rynien i rur 

spustowych. Zarówno nowe pokrycie, jak i obróbki blacharskie pasa podrynnowego, rynny  należy 

wykonać z blachy miedzianej gr. 0,55 – 0,60 mm na podwójny rąbek stojący.  

 

Kominy ponad dachem. 
Remont kominów polegać będzie na usunięciu z ich powierzchni uszkodzonych tynków oraz  

na uzupełnieniu uszkodzonych czap kominowych. Po odbiciu tynków należy oczyścić  

powierzchnie muru z kurzu i resztek zaprawy, następnie całość zmyć za pomocą urządzenia 

mikromgławicowego. W celu wzmocnienia podłoża należy nanieść na podłoże preparat 

wzmacniający o działaniu głęboko penetrującym. Następnie na całości wykonać cementowo-

wapienne tynki kategorii III z warstwą obrzutki, podkładową i nawierzchniową. Na powierzchnię 

tynków nanieść szpachlę mineralną, całość zagruntować i pomalować farbą wzmocnioną żywicą - 

silikonową. Czapy kominów należy okuć blachą miedzianą, taką jak na pokryciu dachu. 

 

Stolarka okienna. 
Przewidziano wymianę okien w facjatkach na poddaszu, na okna z drewna o takim samym podziale  

i kolorze jak pozostałe. 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Obiekt budowlany - należy przez to rozumieć: 

� Budowlę stanowiącą całość techniczno - użytkową wraz z instalacjami  
i urządzeniami; 

� Obiekt małej architektury; 

Budowla - obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej architektury, jak: lotnisko, 
drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty antenowe, 
wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne 
(fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolnostojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, 
konstrukcje oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, 
budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, 
pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako 
odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

Obiekt małej architektury - niewielkie obiekty, a w szczególności: 

� Kult religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figurki; 
� Posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej; 
� Użytkowe służące rekreacji codziennej utrzymaniu porządku, jak: piaskownice,  
              huśtawki, drabinki, śmietniki. 

Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do tymczasowego użytkowania 
w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia  
w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany niepołączony trwale z gruntem, jak: 
strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe  
i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe. 
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Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, 
nadbudowę obiektu budowlanego. 

Roboty budowlane - prace polegające na budowie, przebudowie, montażu remoncie lub rozbiórce 
obiektu budowlanego. 

Remont - wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających  
na odtworzeniu stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji; 

Urządzenia budowlane - urządzenie techniczne związane z obiektem budowlanym zapewniające 

możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza  

i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 

ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz  
z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowy - tytuł prawny wynikający z prawa 
własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązanego, przewidującego uprawnienia do wykonania robót budowlanych. 

Pozwolenie na budowę - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie  
i prowadzenie budowy lub wykonanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 

Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki  
i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji 
obiektów metodą montażu - także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi  
w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 

Teren zamknięty - teren, o którym mowa w przepisach prawa geodezyjnego  
i kartograficznego: 

� Obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych 
podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych  
i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych; 

� Bezpośredniego wydobywania kopalni ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego; 

Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich właściwości określonych  
w rozdziale 8. 

Wyrób budowlany - wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzony do obrotu, jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów  
do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 

Organ samorządu zawodowego - organ określony w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r.  
o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U.  
z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.) 
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Obszar oddziaływania obiektu - teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na  
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia  
w zagospodarowaniu tego terenu. 

Opłata - kwota należności wnoszona przez zobowiązanego za określone ustawą obowiązkowe 
kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu 
pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonania, przewidzianą do usunięcia po 
ich zakończeniu. 

Dziennik budowy - dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń  
i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

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

odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

Rejestr obmiarów - akceptowana przez Inspektora nadzoru książka z ponumerowanymi stronami, 
służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców  
i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

Część obiektu lub etap wykonania - część wykonania obiektu budowlanego zdolną do spełnienia 
przewidywanych funkcji techniczno - użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania  
do eksploatacji. 

Ustalenie techniczne - ustalenie podane w normach, aprobatach technicznych specyfikacjach 
szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

Laboratorium - laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub  
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne  
do przeprowadzenia niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości  
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów przeprowadzonych robót.  
 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne  
z Dokumentacją Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Materiały użyte do wykonania robót powinny być nowe i pełnowartościowe. 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, 
a jeśli przedział tolerancji nie został określony z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych. 

Polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenie przekazane Wykonawcy przez Inspektora 
nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych  
z prowadzeniem budowy. 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej 
lub adaptacji projektu typowego. 

Przedmiar robót - zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 
kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót jednostkach ustalonych 
jednostkach przedmiarowych. 

Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowania i przywrócenie pierwotnych funkcji terenu 
naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych  
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Aprobata techniczna - dokument potwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upoważnioną do udzielania aprobat technicznych; spis jednostek aprobujących zestawiony jest  
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia  
19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów 
budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 lutego 1995 r. Poz.48, rozdział 2). 

Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji wykazujący,  
że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano wyrób, proces  
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesieniu  
do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia  
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. 10) certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność 
wyrobu z PN lub aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż dany wyrób, proces lub 
usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową i ścisłe przestrzeganie 
harmonogramu robót oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót,  
za ich zgodność z projektem wykonawczym, wymaganiami specyfikacji technicznych  
i programu, zapewnienia jakości projektu organizacji robót oraz poleceniami zarządzającego 
realizacją umowy. 

Decyzje zarządzającego realizacją umowy dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów  
i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, projekcie 
wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych, a także w normach i wytycznych 
wykonania i odbioru robót. Przy podejmowaniu decyzji zarządzający realizacją umowy uwzględnia 
wyniki badań materiałów i jakości robót, dopuszczalne niedokładności normalnie występujące przy 
produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz 
inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię. 

Polecenia zarządzającego realizacją umowy będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez wykonawcę, pod groźbą wstrzymania robót.  Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie wykonawca. 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach Umowy przekaże Wykonawcy Teren 
Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, przekaże 
Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz Dokumentacji Projektowej i jeden komplet SST. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania warunków wydanych przez jednostki 
uzgadniające, opiniujące oraz właścicieli terenów, na których prowadzone będą prace. 

Przed rozpoczęciem robót Wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia wszystkich 
zainteresowanych stron (właścicieli lub administratorów terenów, właścicieli urządzeń, inne 
jednostki zgodnie z uzgodnieniami dokumentacji projektowej) o terminie rozpoczęcia prac oraz  
o przewidywanym terminie zakończenia. 
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Charakterystyka terenu budowy: 

Obiekt mieści się w miejscowości Kalwaria pod numerem 40 i od strony drogi dojazdowej  mieści 
się brama wjazdowa na teren działki. Dostępność placu budowy pod względem wjazdu 
samochodami ciężarowymi i dostawczymi jest nieznacznie utrudniona. Na działce jest dużo miejsca  
na składowanie materiałów. 

1.5.2. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich materiałów  
i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia do ostatecznego 
odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą utrzymane w sposób 
satysfakcjonujący zarządzającego realizacją umowy. Może on wstrzymać realizację robót, jeśli  
w jakimkolwiek czasie wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbędne, 
tymczasowe zabezpieczenia i urządzenia takie jak: bariery, sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. 
żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu kołowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, 
bariery i inne urządzenia zabezpieczające muszą być zaakceptowane przez zarządzającego 
realizacją umowy. 

Wykonawca będzie także odpowiedzialny do czasu zakończenie robót za utrzymanie wszystkich 
reperów i innych znaków geodezyjnych istniejących na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia 
lub zniszczenia do odbudowy na własny koszt. Przed rozpoczęciem robót wykonawca poda  
ten fakt do wiadomości zainteresowanych użytkowników terenu w sposób ustalony  
z zarządzającym realizacją umowy. Wykonawca umieści, w miejscach i ilościach określonych  
przez zarządzającego, tablice podające informacje o zawartej umowie zgodnie  
z rozporządzeniem z 15 grudnia 1995 wydanym przez Ministra Gospodarki Przestrzennej  
i Budownictwa. 

1.5.3. Ochrona środowiska w trakcie realizacji robót 

W trakcie realizacji robót wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do przepisów 
zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony środowiska. W okresie 
realizacji, do czasu zakończenia robót, wykonawca będzie podejmował wszystkie sensowne kroki 
żeby stosować się do wszystkich przepisów i normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu 
budowy i poza jego terenem, unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących  
na tym terenie w zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 
działalnością. 

1.5.4. Zapewnienie bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Zapewni wyposażenia w urządzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposażenie  
i odzież wymaganą dla ochrony życia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uważa, 
się, że koszty zachowania zgodności z wspomnianymi powyżej przepisami bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia są wliczone w cenę umowną. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w zakresie 
bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie przeciwpożarowe  
w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa przeciwpożarowego,  
na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach 
magazynowych. Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami 
przeciwpożarowymi, w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach 
niedostępnych dla osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe  
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w wyniku pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 
któregokolwiek z jego pracowników. 

Użycie materiałów, które wpływają na trwałe zmiany środowiska, ani materiałów emitujących 
promieniowanie w ilościach wyższych niż zalecane w projekcie nie będzie akceptowane. 
Jakikolwiek materiały z odzysku lub pochodzące z recyklingu i mające być użyte do robót muszą 
być poświadczone przez odpowiednie urzędy i władze, jako bezpieczne dla środowiska. Materiały, 
które są niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakończeniu budowy ich charakter 
niebezpieczny zanika, np. materiały pylące) mogą być dozwolone, pod warunkiem,  
że będą spełnione wymagania techniczne dotyczące ich wbudowania. Przed użyciem takich 
materiałów Zamawiający musi uzyskać aprobatę od odpowiednich władz administracji państwowej, 
jeśli wymagają tego odpowiednie przepisy. 

1.5.5. Projekt organizacji robót wraz z towarzyszącymi dokumentami 

� Przygotowanie dokumentów wchodzących w skład projektu organizacji robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych robót, 
wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania zarządzającemu realizacją umowy  
do akceptacji następujących dokumentów: 

• projekt organizacji robót, 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,  

 
� Projekt organizacji robót 

Opracowany przez wykonawcę projekt organizacji robót musi być dostosowany do charakteru  
i zakresu przewidywanych do wykonania robót. Ma on zapewnić zaplanowany sposób  
realizacji robót, w oparciu o zasoby techniczne, ludzkie i organizacyjne, które  
zapewnią realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi  
i instrukcjami zarządzającego realizacją umowy oraz harmonogramem robót.  
Powinien zawierać: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
- projekt zagospodarowania zaplecza wykonawcy, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem dróg, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania, 
            poszczególnych elementów robót. 

1.5.6. Program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

W trakcie realizacji robót wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 
przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac 
przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest 
zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu realizacją umowy, program 
zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego podstawie musi zapewnić, żeby personel 
nie pracował w warunkach, które są niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 

1.5.7. Dokumenty budowy 

1.5.7.1. Dziennik budowy jest obowiązującym dokumentem budowy prowadzonym przez 
kierownictwo budowy na bieżąco, zarówno dla potrzeb zamawiającego jak i wykonawcy  
w okresie od chwili formalnego przekazania wykonawcy placu budowy aż do zakończenia robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi 
przepisami (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 19.11.01). Zapisy do dziennika budowy 
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będą czynione na bieżąco i powinny odzwierciedlać postęp robót, stan bezpieczeństwa ludzi  
i budynków oraz stan techniczny i wszystkie kwestie związane z zarządzaniem budową. 

Każdy zapis do dziennika budowy powinien zawierać jego datę, nazwisko i stanowisko oraz podpis 
osoby, która go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny być czytelne i dokonywane  
w porządku chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiając pustych między nimi,  
w sposób uniemożliwiający wprowadzanie późniejszych dopisków. 

Wszystkie protokoły i inne dokumenty załączane do dziennika budowy powinny być przejrzyście 
numerowane, oznaczane i datowane przez zarówno wykonawcę jak i zarządzającego realizacją 
umowy. 

W szczególności w dzienniku budowy powinny być zapisywane następujące informacje: 

- data przejęcia przez wykonawcę placu budowy; 
- dzień dostarczenia dokumentacji projektowej przez zamawiającego; 
- zatwierdzenie przez zarządzającego realizacją umowy dokumentów wymaganych  
            w p.1.5.5, przygotowanych przez wykonawcę; 
- daty rozpoczęcia i zakończenia realizacji poszczególnych elementów robót; 
- postęp robót, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robót; 
- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich opóźnień lub przerw w robotach; 
- komentarze i instrukcje zarządzającego realizacją umowy; 
- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robót    
            z polecenia zarządzającego realizacją umowy; 
- daty zgłoszenia robót do częściowych i końcowych odbiorów oraz przyjęcia  
            odrzucenia lub wykonania robót zamiennych; 
- wyjaśnienia, komentarze i sugestie wykonawcy; 
- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robót mające  
           wpływ na czasowe ich ograniczenia lub spełnienia szczególnych wymagań  
           wynikających z warunków klimatycznych; szczególnie w odniesieniu  
           do wytyczania obiektów w terenie; 
- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na       
            budowie; 
- dane na temat jakości materiałów, poboru próbek i wyników badań z określeniem, 
            przez kogo zostały przeprowadzone i pobrane; 
- wyniki poszczególnych badań z określeniem, przez kogo zostały przeprowadzone; 
- inne istotne informacje o postępie robót. 

Wszystkie wyjaśnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez 
wykonawcę powinny być na bieżąco przedstawiane do wiadomości i akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. Wszystkie decyzje zarządzającego realizacją umowy, wpisane do dziennika 
budowy, muszą być podpisane przez przedstawiciela wykonawcy, który je akceptuje lub się  
do nich odnosi. 

Zarządzający realizacją umowy jest także zobowiązany przedstawić swoje stanowisko na temat 
każdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego. 

1.5.7.2. Inne istotne dokumenty budowy 

Oprócz dokumentów wyszczególnionych w punkcie 1.5.7.1. dokumenty budowy zawierają też: 

� Dokumenty wchodzące w skład umowy; 
� Pozwolenie na budowę oraz projekt budowlany i wykonawczy; 
� Protokoły przekazania placu budowy wykonawcy; 
� Umowy cywilno-prawne ze osobami trzecimi i inne umowy i porozumienia cywilnoprawne; 
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� Instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań  
i narad na budowie; 

� Protokoły odbioru robót; 
� Opinie ekspertów i konsultantów; 
� Korespondencja dotycząca budowy. 

1.5.7.3. Przechowywanie dokumentów budowy 

Wszystkie  dokumenty budowy będą przechowywane na placu budowy we właściwie  
zabezpieczonym miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione będą natychmiast odtworzone zgodnie 
ze stosownymi wymaganiami prawa. Wszystkie dokumenty budowy będą stale  
dostępne do wglądu zarządzającego realizacją umowy zarządzającego realizacją umowy oraz 
upoważnionych przedstawicieli zamawiającego w dowolnym czasie i na każde żądanie. 

1.5.7.4. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza 

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia  
i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym 
podział na dokumentację projektową: 

� Dostarczoną przez Zamawiającego; 
� Sporządzoną przez Wykonawcę; 

W skład dokumentacji wchodzi: 

� Dokumentacja Projektowa załączona do Dokumentów Przetargowych - wg spisu zawartego 
w dokumentacji przetargowej; 

� Dokumentacja Projektowa Powykonawcza do opracowania przez Wykonawcę w ramach 
Ceny umownej. Wykonawca w ramach Ceny umownej winien wykonać dokumentację 
powykonawczą całości wykonanych robót. Dokumentacja powykonawcza powinna 
zawierać wszystkie zmiany w stosunku do projektu wynikłe w trakcie realizacji robót. 

1.5.7.5. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i Szczegółowymi Specyfikacjami  
              Technicznymi 

Dokumentacja Projektowa i Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty 
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania 
wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były 
w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. Wykonawca nie może wykorzystywać 
błędów lub opuszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 
powiadomić Inspektora Nadzoru, który dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji 
tych dokumentów.  

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z Dokumentacją Projektową 
i SST. 

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe 
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. Dane określone  
w Dokumentacji Projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe,  
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.  
Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską  
zgodność z określonymi wymaganiami,  a rozrzuty tych cech  nie mogą przekraczać dopu - 
szczalnego przedziału tolerancji. 
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W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane Roboty nie będą w pełni zgodne  
z Dokumentacją Projektową lub SST i wpłynie, to na niezadowalającą  
jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi,  
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle według otrzymanej 
dokumentacji technicznej. Jeśli jednak w czasie realizacji robót okaże się, że dokumentacja 
projektowa dostarczona przez zamawiającego wymaga uzupełnień wykonawca przygotuje  
na własny koszt niezbędne rysunki i przedłoży je w czterech kopiach do akceptacji zarządzającemu 
realizacją umowy. 

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa  
i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

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

W szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP  
wynikających z: 

- Rozporządzenia Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych  
z dn. 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót 
budowlano-montażowych i rozbiórkowych (Dz. U. Nr 13, poz. 43) Kierownik budowy, 
zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), Planu bezpieczeństwa  
i ochrony zdrowia, zwanego „ Planem BOIZ ” na podstawie, „Informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ” sporządzoną przez projektanta. „Plan BIOZ” należy 
opracować zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126), uwzględniając również 
wymagania określone w Rozporządzeniach: Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. 
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych  
( Dz. U. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. 
w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U.Nr 169, poz. 1650). 
- Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie umownej. 

2.0. MATERIAŁY 

Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania muszą odpowiadać  
warunkom określonym w art.10. Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (tekst jednolity 
wg Obwieszczenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z 10 listopada 2000 r.). Ponadto 
powinny być zgodne z Polskimi Normami lub powinny posiadać aprobatę techniczną oraz 
certyfikat zgodności lub znak zgodności oraz certyfikat na znak bezpieczeństwa (zgodnie  
z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dn. 9.11.1999 r. - Dz. U. Nr 5/00 r. poz. 53.) 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy atesty wytwórcy  
lub świadectwa potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

2.1. Źródła uzyskiwania materiałów i urządzeń 

Wszystkie wbudowywane materiały i urządzenia instalowane w trakcie wykonywania robót muszą 
być zgodne z wymaganiami określonymi w poszczególnych szczegółowych specyfikacjach 
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technicznych. Przynajmniej na trzy tygodnie przed użyciem każdego materiału przewidywanego do 
wykonania robót stałych wykonawca przedłoży szczegółową informację  
o źródle produkcji, zakupu lub pozyskania takich materiałów, atestach, wynikach odpowiednich 
badań laboratoryjnych i próbek do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. To samo dotyczy 
instalowanych urządzeń. 

Akceptacja zarządzającego realizacją umowy udzielona jakiejś partii materiałów z danego źródła 
nie będzie znaczyć, że wszystkie materiały pochodzące z tego źródła są akceptowane 
automatycznie. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczania atestów i/lub wykonania prób 
materiałów otrzymanych z zatwierdzonego źródła dla każdej dostawy, żeby udowodnić, że nadal 
spełniają one wymagania odpowiedniej szczegółowej specyfikacji technicznej. 

W przypadku stosowania materiałów lokalnych, pochodzących z jakiegokolwiek miejscowego 
źródła, włączając te, które zostały wskazane przez zamawiającego, przed rozpoczęciem 
wykorzystywania tego źródła wykonawca ma obowiązek dostarczenia zarządzającemu realizacją 
umowy wszystkich wymaganych dokumentów pozwalających na jego prawidłową eksploatację. 
Wykonawca będzie ponosił wszystkie koszty pozyskania i dostarczenia na Plac Budowy 
materiałów lokalnych. Za ich ilość i jakość odpowiada Wykonawca. Stosowanie materiałów 
pochodzących z lokalnych źródeł wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

2.2.Kontrola materiałów i urządzeń 

Zarządzający realizacją umowy może okresowo kontrolować dostarczane na budowę materiały 
i urządzenia, żeby sprawdzić czy są one zgodne z wymaganiami szczegółowych specyfikacji 
technicznych. 

Zarządzający realizacją umowy jest upoważniony do pobierania i badania próbek materiału  
żeby sprawdzić jego własności. Wyniki tych prób stanowić mogą podstawę do aprobaty  
jakości danej partii materiałów. Zarządzający realizacją umowy jest również upoważniony  
do przeprowadzania inspekcji w wytwórniach materiałów i urządzeń. 

W czasie przeprowadzania badania materiałów i urządzeń przez zarządzającego realizacją umowy, 
wykonawca ma obowiązek spełniać następujące warunki: 

a) w trakcie badania, zarządzającemu realizacją umowy będzie zapewnione niezbędne 
wsparcie i pomoc przez wykonawcę i producenta materiałów lub urządzeń; 

b) Zarządzający realizacją umowy będzie miał zapewniony w dowolnym czasie dostęp  
do tych miejsc, gdzie są wytwarzane materiały i urządzenia przeznaczone dla realizacji 
robót. 

2.3. Atesty materiałów i urządzeń 

W przypadku materiałów, dla których w szczegółowych specyfikacjach technicznych wymagane  
są atesty, każda partia dostarczona na budowę musi posiadać atest określający w sposób 
jednoznaczny jej cechy. Przed wykonaniem przez wykonawcę badań jakości materiałów, 
zarządzający realizacją umowy może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta 
stwierdzający pełną zgodność tych materiałów z warunkami podanymi w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych. 

Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby 

wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań muszą być dostarczone 

przez wykonawcę zarządzającemu realizacją umowy. 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 
zarządzającego realizacją umowy w dowolnym czasie. W przypadku, gdy zostanie  
stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i urządzeń  
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z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie zostaną one przyjęte 
do wbudowania. 

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom umowy 

Materiały uznane przez zarządzającego realizacją umowy za niezgodne ze szczegółowymi 
specyfikacjami technicznymi muszą być niezwłocznie usunięte przez wykonawcę z placu budowy. 
Jeśli zarządzający realizacją umowy pozwoli wykonawcy wykorzystać te materiały  
do innych robót niż te, dla których zostały one pierwotnie nabyte, wartość tych materiałów może 
być odpowiednio skorygowana przez zarządzającego realizacją umowy. Każdy rodzaj robót 
wykonywanych z użyciem materiałów, które nie zostały sprawdzone lub zaakceptowane przez 
zarządzającego realizacją umowy, będzie wykonany na własne ryzyko wykonawcy. Musi  
on zdawać sobie sprawę, że te roboty mogą być odrzucone tj. zakwalifikowane, jako wadliwe  
i niezapłacone. 

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów i urządzeń 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia materiałów i urządzeń tymczasowo składowanych 
na budowie, przed uszkodzeniem. Musi utrzymywać ich, jakość i własności  
w takim stanie, jaki jest wymagany w chwili wbudowania lub montażu. Muszą one w każdej chwili 
być dostępne dla przeprowadzenia inspekcji przez zarządzającego realizacją umowy,  
aż do chwili, kiedy zostaną użyte. 

Tymczasowe tereny przeznaczone do składowania materiałów i urządzeń będą zlokalizowane  
w obrębie placu budowy w miejscach uzgodnionych z zarządzającym realizacją umowy,  
lub poza placem budowy, w miejscach zapewnionych przez wykonawcę. Zapewni  
on, że tymczasowo składowane na budowie materiały i urządzenia będą zabezpieczone przed 
uszkodzeniem. 

2.6. Stosowanie materiałów zamiennych 

Jeśli wykonawca zamierza użyć w jakimś szczególnym przypadku materiały lub urządzenia 
zamienne, inne niż przewidziane w projekcie wykonawczym lub szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, poinformuje o takim zamiarze przynajmniej zarządzającego realizacją umowy  
na 3 tygodnie przed ich użyciem lub wcześniej, jeśli wymagane jest badanie materiału lub 
urządzenia przez zarządzającego realizacją umowy. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ 
materiału lub urządzenia nie może być zmieniany w terminie późniejszym bez akceptacji 
zarządzającego realizacją umowy. 

3.0. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który  
nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i środowisko. Sprzęt 
używany do robót powinien być zgodny z ofertą wykonawcy oraz powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w szczegółowych specyfikacjach technicznych, 
programie zapewnienia jakości i projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez 
zarządzającego realizacją umowy. Liczba i wydajność sprzętu powinna gwarantować prowadzenie 
robót zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robót. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót musi być utrzymywany  
w dobrym stanie i gotowości do pracy oraz być zgodny z wymaganiami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Tam, gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca 
dostarczy zarządzającemu realizacją umowy kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania. 
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Jeżeli projekt wykonawczy lub szczegółowe specyfikacje techniczne przewidują możliwość 

wariantowego użycia sprzętu przy wykonywaniu Robotach, wykonawca przedstawi wybrany sprzęt 

do akceptacji przez zarządzającego realizacją umowy. Nie może być później zmieniany bez jego 

zgody. 

Sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy zostaną 
przez zarządzającego realizacją umowy zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 

4.0. TRANSPORT 

Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Muszą one 
zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w projekcie wykonawczym  
i szczegółowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami zarządzającego realizacją umowy, 
w terminach wynikających z harmonogramu robót. 

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego, szczególnie w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów 
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy, będą Inżyniera usunięte  
z terenu budowy na polecenie zarządzającego realizacją umowy. 

Wykonawca jest zobowiązany usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie uszkodzenia  
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach  
do terenu budowy. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT  

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót, zgodnie z umową, oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, 
wymaganiami SST, P Z J ,  projektu organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie w planie wszystkich 
wysokości elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi  
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu  
i wyznaczaniu Robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 

Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia 
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

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

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą zatrzymania Robót. Skutki finansowe  
z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
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6.0. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Zasady kontroli jakości robót 

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

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakości zarządzający realizacją umowy może zażądać 

od wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonania jest 

zadowalający. 

Wykonawca jest zobowiązany prowadzić pomiary i badania materiałów oraz robót  
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami 
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegółowych specyfikacjach technicznych. Minimalne 
wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych, normach i wytycznych. W przypadku, gdy brak jest wyraźnych przepisów 
zarządzający realizacją umowy ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie 
robót zgodnie z umową. 

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

6.2. Pobieranie próbek 

Próbki do badań będą z zasady 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. 

Zarządzający realizacją umowy musi mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
Na jego zlecenie wykonawca ma obowiązek przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, 
które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
wykonawcę usunięte lub ulepszone z jego własnej woli. Próbki dostarczone przez wykonawcę do 
badań wykonywanych przez zarządzającego realizacją umowy będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez niego. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa 
wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
zamawiający. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.  
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, 
zaakceptowane przez zarządzającego realizacją umowy. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi zarządzającego realizacją 
umowy o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki, do akceptacji zarządzającego realizacją umowy. 

Zarządzający realizacją umowy będzie miał nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych 
w celu ich inspekcji. Będzie on przekazywał wykonawcy pisemne informacje  
o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 
laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą na tyle 
poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, zarządzający realizacją umowy natychmiast 
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wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia  
w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 

Wykonawca będzie przekazywać zarządzającemu realizacją umowy kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia 
jakości. Kopie wyników badań będą mu przekazywane na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, również przez niego zaaprobowanych. 

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi 
wykonawca. 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, zarządzający realizacją umowy jest uprawniony  
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródeł ich wytwarzania,  
a ze strony wykonawcy i producenta materiałów zapewniona mu będzie wszelka potrzebna  
do tego pomoc. 

Zarządzający realizacją umowy, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez wykonawcę, będzie oceniać zgodność wykonanych robót i użytych materiałów  
z wymaganiami szczegółowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez 
wykonawcę wyników badań. 

Zarządzający realizacją umowy może pobierać próbki i prowadzić badania niezależnie  
od wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty wykonawcy  
są niewiarygodne, to poleci on wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium, przeprowadzenie 
powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 
zgodności materiałów i robót z projektem wykonawczym i szczegółowymi specyfikacjami 
technicznymi. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań  
i pobierania próbek zostaną poniesione przez wykonawcę. 

6.4. Atesty jakości materiałów i urządzeń 

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

a) Posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność  
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm przenoszących 
europejskie normy zharmonizowane, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów  
i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98); 
 

Posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
 

b) Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono 
Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi 
SST; 

c) Znajdują się w wykazie wyrobów, o których mowa w rozporządzeniu MSW i A z 1998 r. 
(DZ. U. 98/99). 

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

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru może dopuścić 
do użycia materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność  
z warunkami podanymi w SST. 
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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 Nadzoru. 

Materiały posiadające atesty na urządzenia - ważne legalizacje mogą być badane  
w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z SST, to takie 
materiały i/lub urządzenia zostaną odrzucone. 

6.5. Dokumenty budowy 

a) 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 art. 45  
Ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy będą 
dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz 
technicznej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą  
jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska  
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku 
chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. 

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

• datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy; 
• datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej; 
• uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru harmonogramów Robót; 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót; 
• przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw  

w Robotach; 
• uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru; 
• daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu; 
• zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych  

i końcowych odbiorów Robót; 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy; 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

graniczeniom 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 nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje  
z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
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Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy 
Robót.  

a) Książka Obmiarów 

Książka Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły  
w jednostkach przyjętych w Wycenionym Przedmiarze Robót lub w SST i wpisuje do Książki 
Obmiarów. 

b) Dokumenty laboratoryjne 

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 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 
Inspektora Nadzoru. 

c) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (a)-(b) następujące dokumenty: 

• pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym lub zgłoszenie robót; 
• protokoły przekazania Terenu Budowy; 
• umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
• protokoły odbioru Robót; 
• protokoły z narad i ustaleń; 
• plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia; 
• operaty geodezyjne; 
• korespondencję na budowie; 

 
d) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie  
w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla 
Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.  

7.0. OBMIAR ROBÓT  

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót 

Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres w wykonywanych Robót zgodnie  
z Dokumentacją Projektową i SST, w jednostkach ustalonych w Wycenionym kosztorysie. 

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

Wyniki obmiaru będą wpisane do Księgi Obmiaru. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót.  
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora Nadzoru na piśmie. 
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Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu płatności  
na rzecz Wykonawcy lub w czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów 

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi  
w dokumentacji projektowej i kosztorysowej. 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 
Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagaj ą badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać 
ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę 
utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania Robót. 

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzane 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 wykonywania. Obmiar Robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz 
nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie Księgi Obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone  
w formie oddzielnego załącznika do Księgi Obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony  
z Inspektorem nadzoru. 

8.0.ODBIÓR ROBÓT 

8.1. Rodzaje odbiorów Robót 

W zależności od ustaleń odpowiednich Szczegółowych Specyfikacji Technicznych, Roboty 
podlegają następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora Nadzoru przy udziale 
Wykonawcy: 

• odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu; 
• odbiorowi częściowemu; 
• odbiorowi ostatecznemu (końcowemu); 
• odbiorowi pogwarancyjnemu. 

8.2. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości  
i jakości wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót. 

Odbioru Robót dokonuje Inspektor Nadzoru. 

Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy  
z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika 
Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. 
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Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,  
w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części Robót.  
Odbioru częściowego Robót dokonuje się dla zakresu Robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor 
Nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny Robót (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego Robót 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu  
do zakresu (ilości) oraz jakości. 

Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy. Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym 
w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia Robót 
i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 

Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego  
w obecności Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona  
ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań  
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Dokumentacją Projektową  
i SST. W toku odbioru ostatecznego Robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych  
w trakcie odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, 
zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających zakresie Robót poprawkowych. 

W przypadku nie wykonania wyznaczonych Robót poprawkowych lub Robót uzupełniających  
w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych oraz instalacyjnych, komisja 
przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i SST  
z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja 
oceni pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyjętych  
w dokumentach umowy. 

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego Robót jest protokół odbioru 
ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 
ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

• Dokumentację Powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonania Robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi; 

• Szczegółowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne); 

• Recepty i ustalenia technologiczne; 
• Uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze Robót zanikających  

i ulegających zakryciu i udokumentowanie wykonania Jego zaleceń; 
• Dzienniki Budowy i Księgi Obmiaru (oryginały); 
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych zgodne z SST; 
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• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty  
na znak bezpieczeństwa zgodnie z SST; 

• Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów 
załączonych do dokumentów odbioru, a wykonywanych zgodnie z SST; 

• Sprawozdanie techniczne; 
• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą Robót; 
• Kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej; 

 
Inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 

Sprawozdanie techniczne będzie zawierać; 
 

• Zakres i lokalizację wykonywanych Robót; 
• Wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokumentacji Projektowej przekazanej przez 

Zamawiającego; 
• Uwagi dotyczące warunków realizacji Robót; 
• Datę rozpoczęcia i zakończenia Robót; 

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

Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione  
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót 
uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.  

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 

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

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 

Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawa płatności jest wartość (kwota) podana przez 
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać: 
 
 a) wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla  
      tej  roboty w ST i w dokumentacji projektowej, 
 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 

a) robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
b) wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych 

ubytków transportu na teren budowy, 
c) wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
d) koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
e) podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, łącznie z podatkiem VAT. 
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10.PRZEPISY ZWIĄZANE 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować, jako integralną część i należy  
je czytać łącznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały.  
Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością  
i wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później 
niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane  
w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) i przepisami obowiązującymi  
w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które obowiązują  
w związku z wykonaniem prac objętych Umową i stosowania ich postanowień na równi  
z wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi Specyfikacjach Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych. 

Zakłada się, iż Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126. Nr 109 poz. 
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190,  
Nr 115 poz. 1229. Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz  
z 2003 r. Nr 80 poz. 718). 

2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.062002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu 
i rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa 
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953). 

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

4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). 
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               SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
SST  -  01  ROBOTY  ROZBIÓRKOWE 
               CPV  45111300-1 

 

1.0.Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót rozbiórkowych, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

„Remont budynku klasztoru przy Klasztorze Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci 

Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)”. 

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 rozbiórek występujących w obiekcie. 

W zakres tych robót wchodzą: 

• odbicie zmurszałych tynków zewnętrznych z powierzchni cokołu i ścian powyżej linii cokołu, 

• demontaż drewnianej stolarki okiennej, 

• rozebranie w obrębie kosza pokrycia dachowego z blachy nie nadającej się do użytku,  

• rozebranie w obrębie kosza obróbki blacharskiej gzymsu nad okapem z blachy nie nadającej  

się do użytku, 

• rozebranie w obrębie kosza rynien z blachy nie nadającej się do użytku, 

• rozebranie w obrębie kosza rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku, 

 

1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

i wytycznymi. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, SST i poleceniami Inżyniera. 
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2.0. Materiały 
 
2.1.Dla robót rozbiórkowych materiały nie występują. 

3.0. Sprzęt 

3.1.Do rozbiórek może być użyty dowolny sprzęt. 

4.0. Transport 

4.1.Transport materiałów z rozbiórki środkami transportu. 

Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. 

5.0. Wykonanie robót 

5.1.Roboty przygotowawcze 

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy: 

- teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP, 

5.2.Roboty rozbiórkowe 

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

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

budowlanych. 

Gruz i materiały pochodzące z rozbiórki wywieźć poza teren budowy i zutylizować. 

6.0. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót rozbiórkowych podano w punktach 5.1. do 5.2. 

7.0. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: sztuki, m2, m3, mb, sztuki przecięcia,  

8.0. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte SST-01 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.0. Podstawa płatności 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7. 

10.0. Uwagi szczegółowe 

10.1.Materiały uzyskane z rozbiórek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inspektor  
 
        Nadzoru. 

10.2.Ilości robót rozbiórkowych mogą ulec zmianie na podstawie decyzji Inspektora Nadzoru. 
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                     SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   
                                         SST  -  02  ROBOTY  ZIEMNE 

                    CPV  45111200-0 
 

1.0. Wstęp 

1.1. Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 

„Remont budynku klasztoru przy Klasztorze Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci 

Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)”. 

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 robót ziemnych występujących w obiekcie objętym kontraktem. 

W zakres tych robót wchodzą: 

• wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów  

o głębokości do 1.5 m w gruncie kat. III w celu wykonania warstw izolacji pionowej i poziomej, 

1.4.Określenia podstawowe 

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

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2.0. Materiały 

Do wykonania robót wg SST-02 materiały nie występują. 

3.0. Sprzęt 

Roboty mogą być wykonywane ręcznie lub mechanicznie. Roboty ziemne można wykonywać przy 
użyciu dowolnego sprzętu. 

4.0. Transport 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Należy je umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed spadaniem 
lub przesuwaniem. 
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5.0. Wykonanie robót 

5.1.Wykopy wg SST-02 

5.1.1.Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowymi 

Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu  
z danymi podanymi w projekcie. W tym celu należy wykonać kontrolny pomiar sytuacyjno - 
wysokościowy. W trakcie realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych 
w nawiązaniu do badań geologicznych. 

5.1.2.Zabezpieczenie skarp wykopów 

Jeżeli w dokumentacji technicznej nie określono inaczej dopuszcza się stosowanie 
następujących bezpiecznych nachyleń skarp: 
 

• w gruntach spoistych (gliny, iły) o nachyleniu 2:1 
• w gruntach mało spoistych i słabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25 
• w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5 

 
W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny być stosowane następujące 
zabezpieczenia: 
 

• w pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej 2-krotnej 
            głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów oraz 
            mieć spadki umożliwiające odpływ wód opadowych naruszenie stanu naturalnego 
            skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno być usuwane z zachowaniem 
            bezpiecznych nachyleń; 

• stan skarp należy okresowo sprawdzać w zależności od występowania niekorzystnych 
czynników, 

 
Podczas wykonywania wykopów zachować ostrożność z uwagi na występujące w terenie sieci  
i instalacje. W pasie terenu przylegającym do górnej krawędzi wykopu na szerokości równej  
2-krotnej głębokości wykopu powierzchnia powinna być wolna od nasypów i materiałów oraz mieć 
spadki umożliwiające odpływ wód opadowych. 
Podczas wykonywania wykopów zachować ostrożność z uwagi na występujące w terenie sieci  
i instalacje. 

5.0. Kontrola jakości robót 

Wymagania dla robót ziemnych podano w punktach 5.1.1 do 5.1.4. 

a) Sprawdzenie i odbiór robót ziemnych powinny być wykonane zgodnie z normami 

wyszczególnionymi w p.10 

b) Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować: 

• zgodność wykonania robót z dokumentacją techniczną, 

• prawidłowość wytyczenia robót w terenie, 

• przygotowanie terenu, 

• rodzaj i stan gruntu w podłożu, 
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• zabezpieczenie i odwodnienie wykopów. 

7.0. Obmiar robót 

Jednostkami obmiarowymi są: wykopy - [m3], deskowanie wykopów – [m2] 

8.0. Odbiór robót 

Wszystkie roboty objęte SST-02 podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

9.0. Podstawy płatności 

Wykopy - płaci się za m3 gruntu w stanie rodzimym. 

Cena obejmuje: 

• wyznaczenie zarysu wykopu, 

• odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem; 

10.0. Przepisy związane 

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-86/B-02480 

PN-B-02481:1999 

BN-77/8931-12 

PN-B-10736:1999 

Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów. Geotechnika. Terminologia 

podstawowa, symbole literowe i jednostki miary. 

Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntów. 

Przewody podziemne. Roboty ziemne. 
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             SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   
                     SST  -  03  KONSTRUKCJE  ŻELBETOWE   
                                            I  BETONOWE 
                        CPV  45262300-4;  CPV  45262310-7 
 

1.0. Wstęp 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Szczegółowa specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest, jako dokument przetargowy  

i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie wykonania i odbioru wykonania  

i odbioru robot związanych z wykonaniem konstrukcji żelbetowych i betonowych w ramach 

zadania pn.: „Remont budynku klasztoru przy Klasztorze Znalezienia Krzyża Świętego 

Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)”. 

1.2. Zakres stosowania ST 

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  
i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  
na celu wykonanie konstrukcji betonowych i żelbetowych: 

• uzupełnienie nakryw (czap) kominówych, 
 
1.4. Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w OST „Wymagania ogólne”. 

Konstrukcje betonowe - konstrukcje z betonu niezbrojonego lub wykonane  
z zastosowaniem zbrojenia wiotkimi prętami stalowymi w ilości mniejszej od minimalnej dla 
konstrukcji żelbetowych. 

Konstrukcje żelbetowe - konstrukcje betonowe, zbrojone wiotkimi prętami stalowymi 
współpracującymi z betonem w ilości nie mniejszej od ilości określonej, jako minimalnej dla 
konstrukcji żelbetowych. 

Beton zwykły - beton o gęstości powyżej 1,8 kg/dcm3 wykonany z cementu, wody, kruszywa 
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych  
i domieszek chemicznych. 

Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 

Beton towarowy - mieszanka betonowa wykonana i dostarczona przez wytwórcę zewnętrznego. 

Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 

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

w/c - wskaźnik wodno-cementowy; stosunek wody do cementu w zaczynie cementowym. 

Rusztowania montażowe - pomocnicze budowle służące do przenoszenia obciążeń od konstrukcji 
montowanej z gotowych elementów lub wykonywanej na miejscu. 
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Rusztowania robocze - pomocnicze budowle służące do przenoszenia ciężaru ludzi  
i sprzętu. 

Deskowania - pomocnicze budowle służące do formownia elementów betonowych wykonywanych 
na miejscu. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

Ogólne wymagania dotyczące robot podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

2.0. MATERIAŁY 

2.1. Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Wszystkie materiały stosowane do wykonania robot musza być zgodne z wymaganiami niniejszej 
ST i dokumentacji projektowej. 

Do wykonania robot mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 

• ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity; Dz. U. z 2003 r. Nr 207,  
poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 

• ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 
881), 

• ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, 
poz.1360, z późniejszymi zmianami). 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez ww ustawy lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw. 

Materiały stosowane do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych  
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach: PN-S-10040:1999,  
PN-88/B-06250 lub PN-ENV 206-1:2002 oraz warunkach technicznych D2. 
 
2.2. Wymagania szczegółowe 

2.2.1. Składniki mieszanki betonowej 

2.2.2. Cement 

a) Rodzaje cementu 

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatków  
wg norm PN-EN 197-1:2002 i PN 197-2:2002 o następujących klasach wytrzymałościowych: 

• klasa 32,5 - do betonu klasy B 25, 
• klasa 42,5 - do betonu klasy B 30 i wyższej, 
• klasa 52,5 - do betonu klasy B 30 i wyższej. 

 
b) Wymagania dotyczące składu cementu 

Skład cementu powinien odpowiadać wymaganiom norm PN-EN 197-1:2002,  
PN-S-10040:1999 

c) Oznakowanie opakowania 

W przypadku cementu workowanego na opakowaniu powinien być umieszczony trwały, wyraźny 
napis zawierający następujące dane: 

• oznaczenie, 
• nazwa wytworni i miejscowości, 
• masa worka z cementem, 
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• data wysyłki, 
• termin trwałości cementu. 

a) świadectwo jakości cementu 

Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) wraz z wynikami 
badań. 

b) Akceptowanie poszczególnych partii cementu 

Każda partia cementu przed jej użyciem do betonu musi uzyskać akceptacje Inspektora nadzoru. 

c) Bieżąca kontrola podstawowych parametrów cementu 

Cement pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-EN  
197-2:2002,  a wyniki ocenione wg normy PN-EN 197-1:2002. 

Zakres badań cementu pochodzącego z dostawy, dla której jest atest z wynikami badań 
cementowni, można ograniczyć i wykonać tylko badania podstawowe. 

Ponadto przed użyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca się przeprowadzenie 
kontroli obejmującej: 

• oznaczenie czasu wiązania wg PN-EN 196-3:1996, 
• oznaczenie zmiany objętości wg PN-EN 196-3:1996, 
• sprawdzenie zawartości grudek (zbryleń cementu niedających się rozgnieść w palcach i nie 

rozpadających się w wodzie). 

W przypadku, gdy wyżej wymieniona kontrola wykaże niezgodność z normami, cement nie może 
być użyty do betonu. 

d) Warunki magazynowania i okres składowania Miejsca przechowywania cementu mogą być 
następujące: dla cementu pakowanego (workowanego): 

• składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, zabezpieczone z boków przed 
opadami), 

• 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). 

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 posiadającą oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana  

w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 

2.2.1.2. Kruszywo do betonu 

Kruszywo do betonu powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych  
i jednorodnością uziarnienia pozwalającą na wykonanie partii betonu o stałej jakości. Poszczególne 
rodzaje i frakcje kruszywa musza być na placu budowy składane oddzielnie  
na umocnionym i czystym podłożu w taki sposób, aby nie ulegały zanieczyszczeniu i nie mieszały 
się. 

Zapasy kruszywa powinny być tak duże, aby zapewniały wykonanie wszystkich potrzebnych badań 
i testów i nie zakłócały rytmu budowy. 
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2.2.1.2.1. Kruszywo grube 

Dopuszcza się stosowanie kruszywa grubego spełniającego wymagania normy:  
PN-86/B-06712, PN- 79/B-06711 oraz PN-S-10040:1999. 

Dostawca kruszywa jest zobowiązany do przekazania dla każdej partii kruszywa wyników jego 
pełnych badań wg PN-86/B-06712 oraz wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności 
alkalicznej w terminach przewidzianych przez Inspektora nadzoru. 

Na budowie dla każdej partii kruszywa należy wykonać kontrolne badania niepełne obejmujące: 

• oznaczenie składu ziarnowego wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
• oznaczenie zawartości ziaren nieforemnych wg PN-78/B-06714/16,(PN-EN 933-4:2001), 
• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-78/B-06714/12, 
• oznaczenie zawartości grudek gliny wg PN-88/B-06714/48, 
• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13. 

W przypadku, gdy kontrola wykaże niezgodności cech danego kruszywa  
z wymaganiami wg PN- 86/B- 06712 użycie takiego kruszywa może nastąpić po jego 
uszlachetnieniu (np. przez płukanie lub dodanie odpowiednich frakcji kruszywa)  
i ponownym sprawdzeniu. 

Należy prowadzić bieżącą kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18  
(PN-EN 1925:2001) dla korygowania recepty roboczej betonu. 

2.2.1.2.2. Kruszywo drobne 

Dopuszcza się stosowanie kruszywa drobnego spełniającego wymagania norm:  
PN-79/B-06711, PN- 86/B-06712 i PN-S-10040:1999. 

Piasek pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom niepełnym obejmującym: 

• oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych wg PN-76/B-06714/12, 
• oznaczenie zawartości pyłów mineralnych wg PN-78/B-06714/13, 
• oznaczenie składu ziarnowego - wg PN-78/B-06714/15 (PN-EN 933-1:2000), 
• oznaczenie zawartości grudek gliny - wg PN-88/B-06714/48. 

Niezależnie od podanych wyżej wymagań betony klasy B35 i wyższe wykonywać należy  
z kruszywa o uziarnieniu ustalonym doświadczalnie, podczas projektowania składu mieszanki 
betonowej. 

Do betonów klasy B30 i B25 należy stosować kruszywo o łącznym uziarnieniu mieszczącym  
się w granicach podanych w normie PN-S-10040:1999. 

Zobowiązuje się dostawce do przekazywania, dla każdej partii piasku, wyników badań pełnych  
wg PN-86/B- 06712 oraz okresowo wyników badania specjalnego dotyczącego reaktywności 
alkaicznej. 

W celu umożliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej należy prowadzić bieżącą 
kontrolę wilgotności kruszywa wg PN-77/B-06714/18 (PN-EN 1925:2001) i stałości zawartości 
frakcji 0-2 mm. 

2.2.1.3.Woda 

Woda do produkcji betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. Zaleca  
się stosowanie wody wodociągowej pitnej. Stosowanie jej nie wymaga przeprowadzania badań. 
Należy pobierać ja ze zbiornika pośredniego. 

W przypadku poboru wody z innego źródła należy przeprowadzić bieżącą kontrolę zgodnie  
z wyżej wymienioną normą. 
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2.2.1.4.Domieszki do betonów 

Dopuszcza się stosowanie domieszek spełniających wymagania norm: PN-EN 934-2:2002  
i PN-EN 934-6:2002. 

Do produkcji mieszanek betonowych wymaga się stosowania domieszek tylko  
w uzasadnionych przypadkach i pod warunkiem przeprowadzenia kontroli skutków  
ubocznych, takich jak: zmniejszenie wytrzymałości, zwiększenie nasiąkliwości  
i skurczu po stwardnieniu betonu. Należy też ocenić wpływ domieszek na zmniejszenie trwałości 
betonu. 

Do produkcji mieszanek betonowych stosuje się domieszki o działaniu upłynniającym, 
napowietrzającym, przyśpieszającym wiązanie lub opóźniającym wiązanie. 

Domieszki do betonów mostowych muszą posiadać Aprobatę Techniczna wydana przez IBDiM  
do ich stosowania w budownictwie obiektów mostowych (inżynieryjnych). Domieszki posiadające 
tylko Aprobatę ITB mogą być stosowane jedynie za zgoda Inspektora nadzoru. 

2.2.2.Mieszanka betonowa 

Do wykonywania konstrukcji betonowych i żelbetowych można stosować mieszankę betonową 
wykonywaną samodzielnie przez Wykonawcę lub mieszankę betonową wykonywaną  
w Wytworni (tzw. „beton towarowy”). 

Składniki mieszanki betonowej jak i sama mieszanka musza być zgodne  
z wymaganiami niniejszej ST i dokumentacji projektowej. 

Mieszanka betonowa powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-S-10040:1999,  
PN-881-06250 lub PN-ENV 206-1 oraz warunków technicznych D2. 

Produkcja mieszanki betonowej powinna się odbywać na podstawie receptury laboratoryjnej 
opracowanej przez Wykonawcę lub na jego zlecenie i zatwierdzonej przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca, zleci nadzór laboratoryjny niezależnemu laboratorium. 

2.2.3.Stal zbrojeniowa 

Stal do zbrojenia betonu powinna spełniać wymagania norm: PN-S-10040:1999,  
PN-91/S-10042, a ponadto norm: PN-ISO 6935-1:1998, PN-ISO 6935-1/Ak:1998, PN-ISO 6935-
2:1998, PN-ISO 6935- 2/Ak:1998, PN-89/H-84023.06, PN-82/H-93215. 

Odbiór stali zbrojeniowej na budowie. 

Odbiór stali na budowie powinien być dokonany na podstawie atestu hutniczego dołączonego przez 
wytwórcę stali. Treść atestu powinna być zgodna z postanowieniami powyżej przytoczonych norm. 
Cechowanie wiązek i kręgów powinno być zgodne z postanowieniami powyżej przytoczonych 
norm. 

Stal zbrojeniowa powinna być magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach,  
z podziałem wg wymiarów i gatunków. Należy dążyć, by stal była magazynowana w miejscu  
nie narażonym na nadmierne zawilgocenie lub zanieczyszczenie. 

Do montażu prętów zbrojenia należy używać wyżarzonego drutu stalowego, tzw. wiązałkowego,  
o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm. 

Przy średnicach prętów większych niż 12 mm stosować drut wiązałkowy o średnicy 1,5 mm. 

2.2.4.Materiały spawalnicze 

Do spawania należy używać elektrody odpowiednie do gatunku stali, z której wykonane  
jest zbrojenie oraz odpowiadające wymaganiom normy PN-91/M-69430. 
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2.2.5.Podkładki dystansowe 

Dopuszcza się stosowanie stabilizatorów i podkładek dystansowych z betonu lub zaprawy oraz  
z tworzyw sztucznych. 

Podkładki dystansowe musza być mocowane do prętów. Nie dopuszcza się stosowania podkładek 
dystansowych z drewna, cegły lub prętów stalowych. 

2.2.6.Deskowania 

Do wykonywania deskowań należy stosować materiały zgodne z wymaganiami normy  
PN-S- 10040:1999, a ponadto: 

• drewno powinno odpowiadać wymaganiom norm: PN-92/D-95017, PN-91/D-95018,  
PN-75/D- 96000, PN- 72/D-96002, PN-63/B-06251, 

• sklejka powinna odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 313-1:2001,  
PN-EN 313-2:2001 oraz PN-EN 636-3:2001, 

• gwoździe budowlane powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-84/M-81000, 
• deskowania uniwersalne powinny być w dobrym stanie technicznym, 

do smarowania elementów deskowań stykających się z betonem należy stosować środki 
antyadhezyjne parafinowe, przeznaczone do tego typu zastosowań. 

Materiały stosowane na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków 
atmosferycznych, ani na skutek zetknięcia się z mieszanką betonową. 

3.SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” 

Roboty związane z wykonaniem konstrukcji betonowych i żelbetowych mogą być wykonywane 
ręcznie lub mechanicznie przy użyciu dowolnego sprzętu przeznaczonego do wykonywania 
zamierzonych robot.  

Wykonawca powinien dysponować m.in.: 

1) do przygotowania mieszanki betonowej: 
• betoniarkami o wymuszonym działaniu, 
• dozownikami wagowymi o odpowiedniej dokładności z aktualnym świadectwem   

legalizacji, 
• odpowiednio przeszkoloną obsługą, 

2) do wykonania deskowań: 
• sprzętem ciesielskim, 
• samochodem skrzyniowym, 
• żurawiem o udźwigu dostosowanym do ciężaru elementów deskowań. 

3) do przygotowania zbrojenia: 
• giętarkami, 
• nożycami, 
• prostowarkami i innym sprzętem stanowiącym wyposażenie zbrojarki. 

4) do układania mieszanki betonowej: 
• pojemnikami do betonu, 
• pompami do betonu, 
• wibratorami wgłębnymi o odpowiedniej średnicy, 
• wibratorami przyczepnymi, 
• łatami wibracyjnymi, 
• zacieraczkami do betonu. 

 
5) do obróbki i pielęgnacji betonu: 

• szlifierkami do betonu. 
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Sprzęt wykorzystywany przez Wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać 
wymagania techniczne w zakresie BHP. 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

4.0. TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w OST „Wymagania ogólne”. 

Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie  
i spełniać wymagania techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym. 

4.1.Transport składników mieszanki betonowej 

Składniki mieszanki betonowej mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, 
przeznaczonymi do wykonywania zamierzonych robot. Kruszywo przewożone na samochodach 
ciężarowych należy umieścić równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczyć przed 
spadaniem lub przesuwaniem. 

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco 
i na własny koszt. 

4.2.Transport, podawanie i układanie mieszanki betonowej 

Mieszanki betonowe mogą być transportowane mieszalnikami samochodowymi. Ilość samochodów 
należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania  
z uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy  
w przypadku awarii samochodu. W czasie transportu w mieszance nie mole nastąpić: segregacja, 
zmiana konsystencji i składu. 

Czas transportu i wbudowania mieszanki betonowej nie powinien być dłuższy od wartości 
podanych w normie PN-S-10040:1999. 

Wszelkie zanieczyszczenia dróg publicznych Wykonawca będzie usuwał na bieżąco  
i na własny koszt. 

5.0. WYKONANIE ROBOT 

5.1.Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robot podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonanie robot powinno być zgodne normami PN-S-10040:1999, PN-S-10042:1991, PN-88/B 
06250 lub PNENV 206-1, PN-63/B-06251. 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru do akceptacji „Projekt organizacji robót” 
uwzględniający wszystkie warunki, w jakich będą wykonywane roboty związane z wykonaniem 
konstrukcji betonowych i żelbetowych, uwzględniając planowany termin rozebrania deskowania  
i rusztowań, jak również plan przeprowadzania badań. 

5.2.Zakres wykonania robót 

Roboty związane z wykonaniem elementów konstrukcyjnych należy prowadzić zgodnie  
z projektem wykonawczym i opracowaną przez Wykonawcę i zaakceptowaną przez Inspektora 
nadzoru „Dokumentacją technologiczną”. 

Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru, potwierdzonego  
wpisem do Dziennika Budowy. 

5.2.1.Wykonanie deskowań 

Deskowania elementów licowych powinny być wykonywane z elementów deskowań 
uniwersalnych umożliwiających uzyskanie estetycznej faktury zewnętrznej. Deskowania powinny 
spełniać warunki podane w normie PN-S-10040:1999. 
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Elementy dodatkowe można wykonać z drewna w postaci tarcicy lub sklejki. Materiały stosowane 
na deskowania nie mogą deformować się pod wpływem warunków atmosferycznych, ani na skutek 
zetknięcia się z masą betonową. 

Elementy ulęgające zakryciu można deskować przy użyciu tarcicy. Deskowania  
z tarcicy należy wykonać z desek drzew iglastych klasy nie niższej niż K33. Deski grubości nie 
mniejszej niż 18 mm i szerokości nie większej niż 18 cm, powinny być jednostronne strugane  
i przygotowane do zestawienia na pióro i wpust. W przypadku stosowania desek bez wpustu  
i pióra należy szczeliny miedzy deskami uszczelnić taśmami z blachy metalowej lub z tworzyw 
sztucznych albo masami uszczelniającymi z tworzyw sztucznych. Należy zwrócić szczególną 
uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania. 

Szczególną uwagę przy wykonywaniu deskowań należy zwrócić na elementy tworzące fakturę 
ścian licowych i zapewniające niezmienność przekroju poprzecznego elementów konstrukcji. 

Zaleca się stosowanie fazowania krawędzi elementu betonowego listwami  
o wymiarach od 2-4 cm na stykach dwóch prostokątnych do siebie ścian, szczególnie w stykach 
wklęsłych. Można takie fazowania wykonywać również wtedy, gdy nie przewidziano ich  
w projekcie. W takim przypadku należy przeprowadzić, w razie potrzeby, korektę rozmieszczenia 
zbrojenia. Zmianę rozmieszczenia zbrojenia powinien zatwierdzić Inspektor nadzoru. 

Przy podparciu deskowania rusztowaniem należy unikać punktowego przekazywania sił.  
Po zmontowaniu deskowania powierzchnie styku z betonem pokrywać trzeba środkami  
o działaniu antyadhezyjnym. Środki te nie mogą powodować plam ani zmian w odcieniach 
powierzchni betonu. Przed przystąpieniem do betonowania należy usunąć z powierzchni 
deskowania wszelkie zanieczyszczenia (wióry, wodę, lód, liście, elektrody, gwoździe, drut 
wiązałkowy itp.). 

Dopuszczalne odchylenia od wymiarów nominalnych przewidzianych projektem należy 
przyjmować zgodnie z odpowiednimi normami. 

5.2.2.Przygotowanie zbrojenia 

Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota. Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farba 
olejna należy opalać np. lampami lutowniczymi, aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 

Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami niepowodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej korozji. 

Stal pokryta rdza oczyszcza się szczotkami ręcznie lub mechanicznie. Po oczyszczeniu należy 
sprawdzić wymiary przekroju poprzecznego prętów. Stal tylko zabłocona można zmywać 
strumieniem wody. Pręty oblodzone odmraża się strumieniem ciepłej wody. Stal narażona  
na choćby chwilowe działanie słonej wody należy zmyć wodą słodką. 

Dopuszczalna wielkość miejscowego wykrzywienia prętów nie powinna przekraczać 4 mm,  
w przypadku większych odchyłek stal zbrojeniową należy prostować. 

Pręty ucina się z dokładnością do 1 cm. Cięcie przeprowadza się przy pomocy mechanicznych 
noży. Dopuszcza się również ciecie palnikiem acetylenowym. 

Haki, odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg dokumentacji projektowej,  
z równoczesnym zachowaniem postanowień normy PN-91/S-10042. 

Gięcie prętów należy wykonać zgodnie z dokumentacja projektowa i norma PN-91/S-10042. 

Należy zwrócić uwagę przy odbiorze haków i odgięć na ich stronę zewnętrzną. Niedopuszczalne są 
tam pęknięcia powstałe podczas wyginania. 

5.2.3.Montaż zbrojenia 

Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. 
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Nie należy podwieszać i mocować do zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń 
wytwórczych i montażowych. 

Montaż zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio  
w deskowaniu. Montaż zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed 
ustawieniem szalowania bocznego. Montaż zbrojenia fundamentów wykonać na podbetonie. 

Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu zbrojenie podpierać podkładkami 
betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości otulenia. Stosowanie innych 
sposobów zapewnienia otuliny, a szczególnie podkładek z prętów stalowych, jest niedopuszczalne. 

Na wysokości ścian licowych wykonuje się konieczne otulenie za pomocą podkładek plastykowych 
pierścieniowych. 

Rodzaj podkładek dystansowych podlega akceptacji przez Inspektora nadzoru. 

Szkielety zbrojenia powinny być, o ile to możliwe, prefabrykowane na zewnątrz.  
W szkieletach tych węzły na przecięciach prętów powinny być połączone przez spawanie, 
zgrzewanie lub wiązanie na podwójny krzyż wyżarzonym drutem wiązałkowym: 

• przy średnicy prętów do 12 mm - o średnicy nie mniejszej niż 1,0 mm, 
• przy średnicy prętów powyżej 12 mm - o średnicy nie mniejszej niż 1,5 mm. 

Układ zbrojenia konstrukcji musi umożliwić jego dokładne otoczenie przez jednorodny beton.  
Po ułożeniu zbrojenia w deskowaniu, rozmieszczenie prętów względem siebie i względem 
deskowania nie może ulec zmianie. 

Rozstaw zbrojenia, średnice i otuliny powinny być zgodne z dokumentacja projektowa i norma  
PN- 91/S-10442. 

Układanie zbrojenia bezpośrednio na deskowaniu i podnoszenie na odpowiednia wysokość  
w trakcie betonowania jest nie dopuszczalne. 

Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z PN-91/S-10042. Do zgrzewania  
i spawania prętów mogą być dopuszczeni tylko spawacze mający odpowiednie  
uprawnienia. Skrzyżowania prętów należy wiązać miękkim drutem lub spawać  
w ilości min 30% skrzyżowań. Minimalna odległość od krzywizny pręta do miejsca gdzie można  
na nim położyć spoinę wynosi 10 d. 

5.2.4.Wbudowanie mieszanki betonowej. 

5.2.4.1.Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 

Roboty związane z podawaniem i układaniem mieszanki betonowej powinny być wykonywane 
zgodnie z wymaganiami normy PN-S-10040:1999. 

Przed przystąpieniem do układania betonu należy sprawdzić: położenie zbrojenia, zgodność 
rzędnych z projektem, czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających 
wymaganą wielkość otuliny. 

5.2.4.2.Zagęszczenie betonu: 

Roboty związane z zagęszczaniem betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami 
normy PN-S-10040:1999. 

5.2.4.3.Przerwy w betonowaniu 

Przerwy w betonowaniu należy sytuować w miejscach uprzednio przewidzianych  
w dokumentacji projektowej lub w dokumentacji technologicznej uzgodnionej z Projektantem. 

Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione  
z Projektantem, a w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być 
prostopadła do kierunku naprężeń głównych. 
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Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana  
do połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez: 

• usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, luźnych odruchów betonu oraz warstwy 
pozostałego szkliwa cementowego, 

• obfite zwilżenie woda 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 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. 

5.2.4.4.Wymagania przy pracy w nocy 

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

5.2.4.5.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu betonu 

5.2.4.6.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 Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie 
należy zapewnić mieszankę betonowa o temperaturze +20°C w chwili układania  
i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utrata ciepła w czasie co najmniej 7 dni  
lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

5.2.5.Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowe i wiązaniu betonu. 

5.2.5.1.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 Inspektora nadzoru, potwierdzonej wpisem do Dziennika Budowy. Jednocześnie należy 
zapewnić mieszankę betonowa o temperaturze +20°C w chwili układania  
i zabezpieczenie uformowanego elementu przed utrata ciepła w czasie co najmniej 7 dni  
lub uzyskania przez beton wytrzymałości co najmniej 15 MPa. 

5.2.5.2.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. 
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5.2.5.3.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. 

5.2.6.Pielęgnacja betonu. 

Roboty związane z pielęgnacją betonu powinny być wykonywane zgodnie z wymaganiami normy 
PN-S-10040:1999. 

Woda stosowana do polewania betonu powinna spełniać wymagania normy PN-88/B-32250. 

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami  
i drganiami. Rozformowanie konstrukcji może nastąpić po osiągnięciu przez beton wytrzymałości 
rozformowania dla konstrukcji monolitycznych (zgodnie z normą PN-63/B-06251) lub 
wytrzymałości manipulacyjnej dla prefabrykatów. 

6.0. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1.Wymagania ogólne 

Ogólne zasady kontroli jakości robot podano w ST-00 „Wymagania ogólne”. 

Kontrola jakości wykonania konstrukcji betonowych i żelbetowych polega na sprawdzeniu 
zgodności z dokumentacją projektowa oraz wymaganiami podanymi w normie PN-S-10040:1999 
oraz niniejszej ST. 

Kontrola powinna być prowadzona wg ustalonego „Planu kontroli”, obejmującego miedzy innymi 
podział obiektu na części podlegające osobnej ocenie oraz szczegółowe określenie zakresu, celu 
kontroli, częstotliwości badań, sposobu i ilość pobierania próbek. 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek sporządzenia „Planu kontroli”, który podlega zatwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru. 

Ocena poszczególnych etapów robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

6.2.Zakres kontroli i badań 

6.2.1.Deskowanie 

Kontrola deskowania przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora 
nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

Deskowanie powinno odpowiadać wymaganiom zawartym w normach PN-S-10040:1999  
i PN-93/S- 10080 oraz niniejszej ST. 

Sprawdzenie polega na: 

• sprawdzeniu stanu technicznego deskowań uniwersalnych przed zastosowaniem, 
• sprawdzeniu cech geometrycznych deskowania przed betonowaniem, 
• sprawdzeniu stateczności deskowania, 
• sprawdzeniu szczelności deskowania, 
• sprawdzeniu czystości deskowania, 
• sprawdzeniu powierzchni deskowania, 
• sprawdzeniu pokrycia deskowania środkiem antyadhezyjnym, 
• sprawdzeniu klasy drewna i jego wad, 
• sprawdzeniu geodezyjnym poziomu dolnej powierzchni deskowania, 
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• sprawdzeniu geodezyjnym położenia górnego poziomu betonowania. 

Wymagania i tolerancje podaje norma PN-S-10040:1999. 

6.2.2.Zbrojenie 

Kontrola zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania musi być dokonana przez Inspektora 
nadzoru i potwierdzona wpisem do Dziennika Budowy. 

Zbrojenie powinno być zgodne z dokumentacja projektowa oraz odpowiadać wymaganiom 
zawartym w normach PN-S-10040:1999 i PN-91/S-10042, a także niniejszej ST. 

Zakres sprawdzenia oraz wymagania i tolerancje podaj ą powyżej przytoczone normy. 

6.2.3.Składniki mieszanki betonowej 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-08250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości stosowanych materiałów. 

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgoda Inspektora nadzoru, zleci nadzór 
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział  
w badaniach Inspektorowi nadzoru. 

Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu uwzględniający badanie składników mieszanki 
betonowej dostosowany do wymagań technologii produkcji.  

W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami PN-S-10040:1999, 
PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidłowości 
zastosowanych materiałów, a wymagane przez Inspektora nadzoru. 

W celu wykonania badań składników mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych 
próbek powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu 
przez Inspektora nadzoru. 

6.2.4.Mieszanka betonowa 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgodą Inspektora nadzoru, zleci nadzór 
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział  
w badaniach Inspektora nadzoru. 

Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. 
W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami  
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza SST, oraz ewentualne inne konieczne  
do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez 
Inspektora nadzoru. 

W celu wykonania badań mieszanki betonowej należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek 
powinna być określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru. Mieszanka betonowa powinna mieć właściwości zgodne z postanowieniami 
normy PN-S-10040:1999 oraz niniejszej ST. 

6.2.5.Wbudowanie mieszanki betonowej 

Warunki wbudowania mieszanki betonowej powinny być zgodne z normą PN-S-10040:1999 oraz 
niniejszą ST. 

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 
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6.2.6.Pielęgnacja betonu 

Warunki pielęgnacji betonu powinny być zgodne z norma PN-S-10040:1999 oraz niniejsza ST. 

Zakres sprawdzenia i wymagania podaje powyżej przytoczona norma. 

6.2.7.Beton 

Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych 
przewidzianych normami PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza ST, oraz gromadzenie, 
przechowywanie i okazywanie Inspektorowi nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących 
jakości betonu i stosowanych materiałów. 

Wykonawca musi posiadać własne laboratorium lub też, za zgoda Inspektora nadzoru, zleci nadzór 
laboratoryjny niezależnemu laboratorium. Wykonawca powinien umożliwić udział w badaniach 
Inspektorowi nadzoru. 

Należy opracować „Plan kontroli” jakości betonu dostosowany do wymagań technologii produkcji. 
W „Planie kontroli” powinny być uwzględnione badania przewidziane normami  
PN-S-10040:1999, PN-88/B-06250 i niniejsza ST, oraz ewentualne inne konieczne  
do potwierdzenia prawidłowości zastosowanych zabiegów technologicznych, a wymagane przez 
Inspektora nadzoru. 

W celu wykonania badań betonu należy pobierać próbki. Ilość pobranych próbek powinna być 
określona w „Planie kontroli” jakości betonu, który podlega zatwierdzeniu przez Inspektora 
nadzoru. 

Beton powinien mieć właściwości zgodne postanowieniami normy PN-S-10040:1999 oraz 
niniejszej ST. 

6.2.8.Kontrola wykończenia powierzchni betonu 

Wykończenie powierzchni betonu powinno być zgodne z dokumentacją projektową, 
postanowieniami normy PNS- 10040:1999 oraz niniejszej SST. 

Zakres sprawdzenia, wymagania i tolerancje podaje powyżej przytoczona norma. 

6.2.9.Kontrola sprzętu 

Sprzęt powinien być zgodny z postanowieniami niniejszej SST. Sprawdzenie polega na: 

• kontroli miejsca przechowywania czynników produkcji, 
• sprawdzeniu urządzeń do ważenia i mieszania, 
• sprawdzeniu betoniarki, 
• prawdzeniu samochodów do przewozu mieszanki betonowej, 
• sprawdzeniu pomp do podawania mieszanki betonowej, 
• sprawdzeniu urządzeń do zagęszczania mieszanki betonowej, 
• sprawdzeniu urządzeń do pielęgnacji i obróbki betonu. 

Wszystkie roboty ujęte w niniejszej SST podlegają odbiorowi, a ocena poszczególnych etapów 
robot potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy. 

7.0. OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robot podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru robot podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

Konstrukcje betonowe i żelbetowe uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją  
projektową, niniejszą ST i wymaganiami Inspektora nadzoru , jeżeli wszystkie pomiary i badania  
z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej, przywołanych normach  
lub w punktach 2, 5 i 6 niniejszej ST dały wyniki pozytywne. 
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9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne zasady płatności robot podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m3 konstrukcji betonowej lub żelbetowej, zgodnie  
z dokumentacją projektową i oceną jakości wykonania robot na podstawie wyników pomiarów  
i badań laboratoryjnych. 

Cena jednostkowa obejmuje: 

• dostarczenie i składowanie niezbędnych czynników produkcji, 
• prace pomiarowe i przygotowawcze, 
• oczyszczenie podłoża, 
• wykonanie deskowania z rusztowaniem, 
• pokrycie deskowań środkiem antyadhezyjnym, 
• oczyszczenie i wyprostowanie zbrojenia, 
• przycięcie, wygięcie i łączenie zbrojenia, 
• montaż zbrojenia w deskowaniu wraz z jego stabilizacja i zapewnieniem 
         odpowiednich otulin, 
• oczyszczenie deskowań bezpośrednio przed ułożeniem mieszanki betonowej, 
• przygotowanie mieszanki betonowej, 
• ułożenie mieszanki betonowej, z wykonaniem projektowanych otworów,  
         zabetonowaniem zakotwień i marek, 
• zagęszczeniem i wyrównaniem powierzchni, 
• pielęgnacje betonu, 
• rozbiórkę deskowania i rusztowań, 
• usuniecie niedoskonałości powierzchni, 
• oczyszczenie terenu robot z odpadów i usuniecie ich poza teren robot, 
• wykonanie i dokumentacje niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów        
         wymaganych specyfikacją lub zleconych przez Inspektora nadzoru. 

Cena zwiera również zapas na odpady i ubytki materiałowe. 

10.0. PRZEPISY ZWIAZANE 

Ogólne wymagania dotyczące przepisów związanych podano w ST-00 „Wymagania ogólne” oraz: 

10.1.Normy 

PN-S-10040:1999 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Wymagania  
i badania. 
PN-88/B-06250 Beton zwykły. 
PN-ENV 206-1:2002 Beton. Cześć 1: Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność. 
PN-EN 197-1:2002 Cement. Cześć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów 
powszechnego użytku. 
PN-EN 197-2:2002 Cement. Cześć 2: Ocena zgodności. 
PN-EN 196-3:1996 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wiązania i stałości objętości. 
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
PN-91/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie reaktywności alkaicznej. 
PN-78/B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie składu ziarnowego. 
PN-EN 933-1:2000 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Część 1: Oznaczenie składu 
ziarnowego. Metoda przesiewu. 
PN-78/B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie kształtu ziaren. 
PN-EN 933-4:2001 Badania geometrycznych właściwości kruszyw. Cześć 4: Oznaczenie kształtu 
ziaren. 
PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń obcych. 
PN-88/B-06714/48 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń  
w postaci gliny. 
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PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości pyłów mineralnych. 
PN-77/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasiąkliwości. 
PN-EN 1925:2001 Metody badań kamienia naturalnego. Oznaczenie współczynnika nasiąkliwości 
kapilarnej. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. 

Cześć 2: Domieszki do betonu. Definicje, wymagania, zgodność, znakowanie i etykietowanie. 

PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zapraw i zaczynu. 
Cześć 6: Pobieranie próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności. 
PN-91/S-10042 Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
PN-ISO 6935-1:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. 
PN-ISO 6935-1/Ak: 1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty gładkie. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju. 
PN-ISO 6935-2:1995 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. 
PN-ISO 6935-2/Ak:1998 Stal do zbrojenia betonu. Pręty żebrowane. Dodatkowe wymagania 
stosowane w kraju. 
PN-89/H-84023.06 Stal określonego zastosowania. Stal do zbrojenia betonu. 
PN-82/H-93215 Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu. 
PN-91/M-69430 Spawalnictwo. Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne 
wymagania i badania. 
PN-92/D-95017 Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe iglaste. Wspólne wymagania  
i badania. 
PN-91/D-95018 Surowiec drzewny. Drewno średniowymiarowe. Wspólne wymagania 
i badania. 
PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-72/D-90002 Tarcica liściasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-63/B-06251 Roboty betonowe i _żelbetowe. Wymagania techniczne. 
PN-EN 313-1:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia.  Cześć 1: Klasyfikacja. 
PN-EN 313-2:2001 Sklejka. Klasyfikacja i terminologia. Cześć 1: Terminologia. 
PN-EN 636-3:2001 Sklejka. Wymagania techniczne. Cześć 3: wymagania dla sklejki użytkowanej 
w warunkach zewnętrznych. 
PN-84/M-81000 Gwoździe. Ogólne wymagania i badania. 

10.2.Inne dokumenty: 

Ustawa z dnia 1 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. 
Nr 201, poz. 2016; z późniejszymi zmianami), 
Ustawa z dnia 18 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., Nr 92, poz. 881), 
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r.,  
Nr 166, poz. 360, z późniejszymi zmianami). 
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            SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   
SST  -  06  ROBOTY  W  ZAKRESIE  POKRYĆ  DACHOWYCH  

           CPV  45260000-7  

 

1.0. WSTĘP: 

1.1.Przedmiot ST. 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

robót pokryciowych i dekarsko-blacharskich przy wykonaniu zadania pn.: „Remont budynku 

klasztoru przy Klasztorze Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych 

Konwentualnych (Franciszkanów)”. 
 
1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zleceniu  
i realizacji zamierzenia. 

1.3.Zakres robót ujętych w ST. 

Roboty objęte niniejszą ST obejmują wszystkie czynności umożliwiające wykonanie pokryć 
dachowych wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi. 

Zakresem robót objęto następujące prace: 

• pokrycie dachu w obrębie kosza, blachą miedzianą na rąbek stojący podwójny, 
• wykonanie obróbek blacharskch w obrębie kosza z blachy miedzianej, 
• wymianę orynnowania i rur spustowych w obrębie kosza, wykonanych z blachy  
          miedzianej, 

2.0. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT. 

2.1.Warunki ogólne. 

Wykonawca robót odpowiada za ich jakość, zgodność z ST, dokumentacją projektową oraz 
decyzjami Inspektora Nadzoru. 

2.0. Materiały. 

pokrycie z blachy miedzianej blacha o szerokości taśmy 670 mm, łączone na rąbek 
          podwójny, stojący; grubość blachy 0,55 - 0,6 mm; 
• rynny, rynhaki, rury spustowe – systemowe; 
• obróbki blacharskie z blachy miedzianej o grubość blachy 0.6 mm. 

Zalecana temperatura obróbki blachy wynosi > 10oC. W temperaturach niższych przy zaginaniu czy 
zaklepywaniu wymagane jest miejscowe podgrzewanie. W temperaturach ujemnych wykonywanie 
prac blacharskich jest możliwe w warunkach warsztatowych. 

Układ warstw: 

• Blacha miedziana gr. 0,55 - 0,60 mm, szer. w osiach rąbków 600mm; 

3.0. Sprzęt. 

Do transportu i montażu pokrycia dachowego z blachy można używać dowolnego sprzętu  
wg zaleceń producenta. 
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4.0. Transport i składowanie. 

Materiały pokryciowe z blachy tytanowo-cynkowej do pokryć dachowych mogą być przewożone 
dowolnymi środkami transportu. Materiały układać należy na całej powierzchni ładunkowej, 
równomiernie, poziomo wzdłuż osi podłużnej pojazdu, z zabezpieczeniem przed pomieszczeniem 
podczas ruchu. 

Konieczne jest przechowywanie blachy w suchym i dobrze wentylowanym miejscu na budowie.  
W przypadku zamoczenia blachy w zwojach czy arkuszach mogą w szybkim czasie wystąpić białe 
plamy, możliwe do usunięcia tylko mechanicznie. 

5.0. Wykonywanie robót. 

5.1.Pokrycie dachowe: 

a) pokrycie z blachy należy wykonywać zgodnie z wymaganiami PN dla wyrobów 
           oraz wymaganiami producenta zgodnie z PN-B-02361:1999 Złącza prostopadłe  
           do okapów wykonać na rąbki stojące, a równoległe do okapu na rąbki leżące; 

Blachę miedzianą na podwójny rąbek stojący o wys. ok. 25mm należy układać w ciągłych pasach 
profilowanych ręcznie o długości do 10m (maks. do 16m)  
z uwzględnieniem dylatacji przy okapie, koszach zlewowych, kalenicy itp. W przypadku 
pochylenia dachu > 5° - 10° należy zastosować taśmy uszczelniające rąbek. Przy wyższym 
pochyleniu (>10°) w przypadku stosowania zapór śniegowych należy zastosować uszczelkę 
 w rąbku od okapu do 2m w górę pokrycia. 

Łączenia poprzeczne, należy wykonywać z zastosowaniem uskoku, pochylenie <10°, a > 10°  
za pomocą pasa wlutowanego. Mocowanie pasów blachy do podkładu wykonywać haftrami stałymi 
i ruchomymi z użyciem gwoździ miedzianych 2.8x25 mm. Maksymalna długość obszaru 
mocowania stałego 3 m. Umiejscowienie obszaru mocowania stałego jest zależne od pochylenia 
połaci dachowej i rozmieszczenia punktów stałych (kominów, okien połaciowych itp.). Należy 
przestrzegać zagęszczenia rozstawu mocowania w strefach narożnikowych i krawędziowych dachu. 
Usztywnienia i elementy podkonstrukcji wykonywać z blachy lub płaskowników miedzianych. 

5.2.Obróbki blacharskie: 

• cięcia blach na obróbki należy dokonać przy użyciu nożyc ręcznych lub gilotyn; 
• gięcie blach wykonywać przy pomocy giętarek do blach; 

5.3.Mocowanie obróbek wykonywać następująco: 

• do powierzchni betonowych za pomocą haków; 
•  do powierzchni drewnianych za pomocą łapek i żabek oraz gwoździ; 
• połączenie obróbek z ofasowanym elementem budowali należy uszczelniać kitem trwale 

plastycznym. Przed uszczelnieniem miejsce styku należy odtłuścić właściwym 
rozpuszczalnikiem; 

• obróbki naczółków i gzymsów wykonywać z arkuszy blachy długości elementu 
prostoliniowego i łączyć ze sobą na rąbek leżący. Obróbki naczółków i gzymsów montować 
z właściwym spadkiem ze zewnątrz budynku;        

• wykonywanie obróbek blacharskich można prowadzić o każdej porze roku przy zachowaniu 
warunku temperatury zewnętrznej nie niższej niż -15 oC. Nie wolno prowadzić prac 
blacharsko - dekarskich na podłożach oblodzonych;  

• przy wykonywaniu obróbek należy zachować dylatacje zabezpieczające przed dostępem 
wody deszczowej; 

Ze względu na rozszerzalność termiczną blachy, bezpośrednio (np. kołkami rozporowymi, 
gwoździami) możemy mocować tylko obróbki o dł. < 3m (np. listwa kominowa, pas nadrynnowy 
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itp.). Podstawowym sposobem mocowania obróbek blacharskich jest mocowanie pośrednie  
za pomocą: łapek i żabek z blachy, pasów usztywniających. Niedopuszczalne jest wykonanie 
obróbki w poziomie. Wszystkie obróbki muszą mieć minimalny spadek 9% (ok. 5o). 
Niedopuszczalne jest układanie obróbek na betonie lub papie (Korozja). 

W przypadku stosowania szczelnych połączeń lutowanych, należy koniecznie zastosować 
elementy dylatacyjne wg zaleceń producenta blachy. 

5.4.Odprowadzenie wód deszczowych: 

• rynny z blachy miedzianej powinny być wykonane z pojedynczych pasów taśmy 
w odcinkach nie dłuższych niż 3,0 m i składane wieloczłonowo; 

• połączenia pionowe i poziome rur spustowych wykonywać zgodnie z zasadami sztuki 
budowlanej. Pionowe złącza powinny mieć postać zakładu o szerokości 20 mm. Złącza 
poziome powinny posiadać zakład 30 mm z obustronnym oblutowaniem na całej długości. 
Złącza pionowe powinny się znajdować z boku rynny spustowej, jako dostępne z zewnątrz 
dla umożliwienia napraw. Rury spustowe z miedzianej należy montować po wykonaniu 
bądź remoncie tynków ścian. Rury spustowe należy mocować do ścian uchwytami  
w rozstawie, co 2.0 m, uchwyty należy mocować w sposób trwały przez wbicie trzpienia  
w spoiny w mur lub osadzenie w zaprawie cementowej na końcach rur  
i pod kolankami omijającymi występy budowli i gzymsy. Nad uchwytami należy 
przylutować obrączki o szerokości 3,4 cm wykonane z tego samego materiału, które 
zabezpieczą rury przed zsuwaniem. Odchylenia rur spustowych od pionu nie powinny 
przekraczać 3 mm na długości 2.0 m; 

• zakłady odcinków rynien wykonywać w kierunku spływu wody. Minimalne stosowane 
spadki rynien 0.5%. Na każdym załamaniu rynny stosować oparcie na uchwycie rynnowym. 
Naroża o kącie <120° należy usztywniać trójkątnym kawałkiem blachy przylutowanym  
do zewnętrznego zwoju rynny. Na uchwyty stosować płaskowniki  
o przekroju odpowiednio dobranym do pochylenia połaci oraz zastosowanego przekroju 
rynny, odległości między uchwytami 40 cm. Denka rynien należy dopasować do ich 
przekroju i łączyć z rynną przez obustronne lutowanie; 
 

6.0. Kontrola jakości robót. 

Kontrolę jakości robót dekarsko-blacharskich prowadzić wg ogólnych zasad kontroli jakości robót 
podanych w ST-00. Wymagania jakości materiałów powinny być potwierdzone przez  
ich producenta w formie zaświadczenia o jakości lub znaku kontroli jakości umieszczonych  
na opakowaniach. 

Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających producenta,  
o ich jakości nie będą dopuszczone do stosowania. Kontrola jakości przy odbiorze materiałów 
powinna obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. Przy zastrzeżeniach obejmujących 
zgodność materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta materiału powinien 
zostać zbadany zgodnie z postanowieniami norm państwowych. Nie dopuszcza się stosowania  
do robót dekoracyjnych i malarskich materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom normy. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów należy każdorazowo  
i bezwzględnie wpisywać do Dziennika budowy 

7.0. Obmiar robót. 

Przyjętą jednostką obmiaru jest: 
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• dla krycia dachów blachą oraz blacharskich jednostką jest [m2] pokrytej powierzchni, przy 
czym nie potrąca się powierzchni urządzeń obcych (wywiewek, kominów itp.), jeżeli ich 
powierzchni jest nie większa niż 0.5m2; 

• dla wykonania i zabudowania rynien i rur spustowych jednostką jest 1 [mb] wykonanych rynien 
i rur spustowych. 

Ilość robót określona zostaje na podstawie projektu z przyjęciem zmian, jeżeli są zaakceptowane 
przez Inspektora Nadzoru i sprawdzone w zakresie wykonania w naturze. 

8.0. Odbiór robót. 

Roboty związane z pokryciem dachów, ofasowań i orynnowania wymagają dokonywania odbiorów 
częściowych, podczas których należy każdorazowo sprawdzać jakość użytych materiałów, sposób 
wykonania i spełnienie zasad sztuki budowlanej, a w szczególności pochylenie połaci, 
wykonawstwo połączeń. Odbiorów częściowych dokonuje Inspektor Nadzoru po zgłoszeniu robót 
blacharsko-dekarskich do odbioru częściowego przez ich Wykonawcę. 

8.1.Odbiór robót blacharskich: 

• sprawdzenie wykonania obróbek elementów wychodzących ponad połacie dachowe przy 
murach szczytowych, nadstawach, gzymsach; 

• przeprowadzenie odbioru prawidłowego wykonania systemu odwodnienia należy 
przeprowadzać bezpośrednio po opadach; 

• dokonania odbioru zapewnić w terminie umożliwiającym wykonanie ewentualnych 
poprawek i uzupełnień bez wstrzymywania założonego postępu dalszych robót; 

 
W trakcie odbioru robót blacharskich należy sprawdzić w szczególności: 
 

• jakość użytych materiałów 
• prawidłowość montażu rynien, ich spadków, rozmieszczeń uchwytów, prawidłowość 

zamocowania rynien do konstrukcji, przebieg krawędzi zewnętrznych linii poziomej  
i linii stanowiącej przedłużenie pokrycia dachowego 

• prawidłowość wykonania rur spustowych, ich szczelność, pionowość, sposób mocowania  
do murów 

• dotrzymanie warunków ogólnych ST-00 wykonania robót. 
 

8.2.Odbiór podkładu: 

Przeprowadzony będzie, jako odbiór częściowy, dokonywany podczas pogody suchej przed 
przystąpieniem do robót pokryciowych; 

Sprawdzeniu podlegać będzie dokładność wykonania i zamocowania podkładu, równość 
powierzchni deskowania wg sprawdzenia łatą kontrolną długość 3 m. 

Prześwit sprawdzany na powierzchni podkładu w kierunku prostopadłym do spadku nie może być 
większy niż 5 mm, a w kierunku równoległym do spadku pochylenia połaci nie większy niż 10 mm. 

8.3.Odbiór pokrycia: 

Dokonany zostanie podczas odbioru końcowego. W ramach odbioru sprawdzone będzie wykonanie 
pokrycia oraz obróbek blacharskich, ich połączeń z urządzeniami odwadniającymi. Sprawdzony 
zostanie wygląd zewnętrzny, mocowanie i złącza. 

Przeprowadzenie odbioru dokonać należy po opadach. Do odbioru końcowego Wykonawca 
przedłoży: protokoły odbiorów częściowych, dokumentację projektową, atesty i świadectwa 
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dopuszczenia materiałów do stosowania, dokumenty i poświadczenia wykonanej impregnacji 
wbudowanych elementów drewnianych oraz dziennik budowy. 

9.0. Podstawa płatności. 

Podstawę płatności określają ogólne ustalenia płatności podane w ST-00. Dla robót  
wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest kwota podana przez Wykonawcę i przyjęta przez 
Zamawiającego w ofercie i umowie. Jeżeli zostało to przewidziane umową rozliczenia częściowego 
można dokonać po określeniu procentowego zaawansowania robót. 

Wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności i wymagania określone  
w ST, PB i PW. Płatność dokonana będzie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami  
i odebrane przez Inspektora Nadzoru. 

10.0. Przepisy związane. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych (część  
I. Roboty ogólnobudowlane ITB wydanie II); 

• PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metali. Charakterystyka wyrobów  
z blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu; 

• PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej, ocynkowanej  
i cynkowej. Wymagania i badania przy odbiorze; 

• Ławy kominiarskie i płotki przeciwśniegowe powinny odpowiadać normie państwowej PN- 
EN 516:1998; 

• Tarcica użyta do wykonywania elementów więźby, łacenia, deskowania powinna 
odpowiadać normie państwowej: Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami 
wytrzymałościowymi wg PN-82/D-94021; 

• Rury spustowe powinny odpowiadać aktualnej normie państwowej lub branżowej  
PN-EN 612+AC 199, BN-66/5059-01; 

• Uchwyty do rur spustowych powinny odpowiadać aktualnej normie branżowej  
BN-66/4059- 01; 

• Blacha użyta do wykonania obróbek blacharskich powinna odpowiadać aktualnej normie: 
PN-EN 10202:2003, PN-EN 2339:2004; 

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa  
i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych Dz.U. nr. 12 poz.93 
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              SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   
                                 SST-  07  ROBOTY  IZOLACYJNE 

                  CPV  45320000-6 
 

1.0. Wstęp. 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru robót w zakresie wykonania izolacji przeciwwilgociowych i termicznych  

w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Remont budynku klasztoru przy Klasztorze 

Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)”. 

 
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 objętych SST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające  
na celu wykonanie następujących prac związanych z izolacjami w budynku w ramach 
projektowanego zakresu: izolacje przeciwwilgociowe 

• izolacja pionowa ścian fundamentowych – powłoka bitumiczno-polimerowa, 
• izolacja pionowa partii cokołowej elewacji budynku – mineralna, izolacje termiczne  

ze styroduru gr. 8 cm, 
• iniekcja pozioma ścian zewnętrznych. 

 
1.4.Określenia podstawowe 

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

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

2.0. Materiały 

2.1.Wymagania ogólne. 

2.1.1.Wszelkie materiały do wykonania izolacji wymienionych w zakresie robót objętych SST 
powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach FTB, 
dopuszczających dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie. 

2.1.2.Materiały izolacyjne powinny być pakowane, przechowywane, transportowane w sposób 
wskazany w normach państwowych i świadectwach ITB. 

2.2.Materiały do izolacji przeciwwilgociowych. 

 2.2.1.Folia izolacyjna PCV. 

2.2.2.Powłoka z bitumiczno-polimerowej zaprawy izolacyjnej (do systemów renowacyjnych) 



 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

Strona | 53  

 

2.2.3.Powłoka z mineralnej zaprawy izolacyjnej  (do systemów renowacyjnych) 

2.2.4.Preparat do iniekcji poziomej (system renowacyjny) 

Wszystkie materiały stosowane do izolacji powinny uzyskać aprobatę Inspektora Nadzoru. 

2.3.1.Styropian 

Styropian odmiany samogasnący do ocieplenia posadzek: EPS70-040 o gęstości 16-30 kg/m3. 

Styrodur - polistyren ekstrudowany do dociepleń ścian pionowo w miejscach styku z gruntem.  

Płyty styropianowe powinny posiadać barwę granulek styropianowych wstępnie spienionych 

Dopuszcza się występowanie wgniotów i miejscowych uszkodzeń, dla zastosowanych płyt  
o grubości powyżej 30 mm - o głębokości do 5 mm. Łączna powierzchnia wad nie może 
przekraczać 50 cm2, a powierzchnia największej dopuszczalnej wady 10 cm2. 

2.3.3.Wymiary: 

• długość - 3000,2000,1500,1000,500 mm - dopuszczalne odchyłki 0,5 % 
• szerokość - 1200,1000,600,500 mm - dopuszczalne odchyłki +1,5 mm 
• grubość 20-500mm co 10mm - dopuszczalne odchyłki +0,5% a/ pakowanie 

Płyty styropianowe układa się w stosy o pojemności 0,5-3,6 m3, przy czym wysokość stosu nie 
powinna być wyższa niż 1,2m. Na opakowaniu powinna być naklejona etykietka zawierająca nazwę 
zakładu, oznaczeni, nr partii, datę produkcji, ilość i pieczątkę pakowacza.  

2.3.4.Przechowywanie: 

Płyty styropianowe należy przechowywać w opakowaniu z dala od źródeł ognia.  
 
2.3.5.Transport 

Płyty styropianowe należy przewozić w opakowaniu z zachowaniem przepisów BHP 
i ruchu drogowego. 

Materiały klejące (do przyklejania płyt styropianowych). Wymagania stawiane zaprawom  
i masom klejącym. Do przyklejania styropianu należy stosować zaprawy lub masy klejące 
dopuszczone do stosowania aprobatami technicznymi wydanymi przez Instytut Techniki 
Budowlanej.  

Zaprawa klejąca powinna stanowić jednolity pod względem zabarwienia proszek bez zbryleń  
i obcych wtrąceń, łatwy do wymieszania z wodą. 

Masa klejąca powinna stanowić jednolitą pod względem zabarwienia i struktury ciekłą kompozycję, 
bez zbryleń i grudek, łatwą do wymieszania bezpośrednio przed stosowaniem, nawet w razie 
konieczności dodawania do niej cementu. Zaprawy klejące i masy klejące powinny odpowiadać 
następującym wymaganiom szczegółowym: 

1. Wygląd zewnętrzny w dostawie fabrycznej: 
 

• proszek do zarobienia wodą 
• ciekła masa w postaci gotowej do stosowania 
• ciekła masa do wymieszania z cementem 2/ konsystencja -1 +1cm stożka 

opadowego  
 

2. Przyczepność do styropianu: 
 

• w stanie powietrzno-suchym - nie mniej niż 0,1 N / mm2 
• po 24h działania wody - nie mniej niż 0,1 N / mm2 (zarówno w stanie powietrzno-

suchym, jak i po zawilgoceniu, rozerwanie powinno nastąpić w styropianie) 
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W aprobacie technicznej i certyfikacie załączonym do partii zapraw i mas klejących powinien być 
podany czas przydatności do użycia. 

3.0. Sprzęt 
 
3.1.Roboty można wykonywać ręcznie przy zastosowaniu mieszadła i wiertarki udarowej, różnego 
typu elektronarzędzi. 
 
4.0. Wykonanie robót 

4.1.Izolacje przeciwwilgociowe 

4.1.1.Przygotowanie podkładu. 

• podkład pod izolacje powinien być trwały, nieodkształcalny i przenosić wszystkie  
działające nań obciążenie  

• powierzchnia podkładu pod izolacje powinna być równa, czysta i odpylona. 
 

4.1.2.Gruntowanie podkładu 

• podkład betonowy lub cementowy pod izolację z folii lub papy asfaltowej powinien być 
zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową; 

•  przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 
5%; 

•  powłoki gruntujące powinny być naniesione w jednej lub dwóch warstwach z tym,  
 że druga warstwa może być naniesiona dopiero po całkowitym wyschnięciu pierwszej; 

•  temp. otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C 

5.0. Kontrola jakości robót 

5.1.Materiały izolacyjne. 

• wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta 
przez zaświadczenie o jakości znakiem kontroli jakości, zamieszczonym na opakowaniu; 

• materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez 
producenta, ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania; 

• odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować sprawdzenie zgodności  
z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów  
z wystawionymi atestami wytwórcy. W przypadku zastrzeżeń, co do zgodności materiału  
z zaświadczeniem o jakości, wystawionym przez producenta, powinien być on zbadany 
zgodnie z postanowieniami normy państwowej; 

• nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie 
odpowiadaj ą wymaganiom przedmiotowych norm; 

• nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 

5.2.Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 

6.0. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest 1m2 powierzchni zaizolowanej łącznie z robotami towarzyszącymi. 

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

Inspektora Nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

Powierzchnię docieplenia ścian budynku oblicza się w metrach kwadratowych, jako iloczyn 

długości w rozwinięciu przez wysokość mierzoną od wierzchu cokołu do górnej krawędzi warstwy 

docieplanej, łącznie z robotami towarzyszącymi. 



 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

Strona | 55  

 

Z obliczonej powierzchni potrąca się powierzchnie nieocieplone i zajęte przez otwory, większe niż 

1 m2. Ochrony narożników wypukłych kątownikami lub kształtownikami oblicza się  

w metrach w rozliczeniu łącznym na 1 m2 całkowitej powierzchni docieplającej. 

7.0.Odbiór robót 

7.1.Odbiór robót izolacyjnych powinien odbywać się przed wykonaniem tynków i innych robót 
wykończeniowych. 

Podstawę do odbioru robót izolacyjnych powinny stanowić dokumenty:  

• dokumentacja techniczna; 

• zaświadczenie o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę;  

• protokoły odbioru poszczególnych etapów robót zanikających;  

• protokoły odbioru materiałów i wyrobów; 

• wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane przez wykonawcę. 
 

7.2.Odbiór robót związanych z dociepleniem. 

Odbiorowi technicznemu podlegają następujące etapy robót ociepleniowych: 

Odbiorowi technicznemu podlegają następujące etapy robót ociepleniowych (ocieplenie 

fundamentów. ścian zewn. jak w projekcie): 
• przygotowanie podłoża; 
• przymocowanie płyt (mocowanie płyt styroduru); 
• zabezpieczenie narożników; 

Odbiór powinien być prowadzony sukcesywnie, tak, aby umożliwić sprawne i zgodne  

z technologią wykonanie robót. Po zakończeniu robót powinien być dokonany odbiór ostateczny  

i podpisana przez wykonawcę gwarancja. Należy bezwzględnie stosować się do założeń technologii 

systemowej (Aprobaty Techniczne ITB, Warunki techniczne wykonania systemów ociepleniowych, 

karty techniczne produktów, inne wytyczne producenta systemów itd.) 

7.3.Roboty j/w podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

8.0. Podstawa płatności 

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 
Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni izolacji wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• czyszczenie podłoża; 
• dostarczenie materiałów; 
• zagruntowanie podłoża; 
• ułożenie warstw izolacyjnych. 

IZOLACJE TERMICZNE 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni docieplenia ścian, która obejmuje: 

• cięcie płyt z styropianu ekstrudowanego; 
• przygotowanie masy klejącej (do przyklejania płyt); 
• przyklejenie masy klejącej płyt styropianowych oraz siatki, 
• założenie ochron narożników wypukłych; 

Płaci się za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez 

Inżyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 8. 
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9.0.PRZEPISY ZWIAZANE IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE 

PN-B-24008:1997 Masa uszczelniająca. 

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze. Katalogi producentów 

mas bitumicznych i mineralnych. 

IZOLACJE CIEPLNE 

PN-EN 822:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie grubości  

i szerokości. 

PN-EN 824:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie prostokątności. 

PN-EN 826:1998 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania przy 

ściskaniu. 

PN-EN ISO 6946:1998 Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny  

i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania. 

PN-89/B-04620 Materiały i wyroby termoizolacyjne. Technologia i klasyfikacja. 

PN-B-10130:1997 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
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          SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   
                                  SST  -  09  TYNKOWANIE 

             CPV  45410000-4 
 

1.0. Wstęp. 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 

i odbioru tynków wewnętrznych i zewnętrznych w ramach w ramach zadania inwestycyjnego pn. 

„Remont budynku klasztoru przy Klasztorze Znalezienia Krzyża Świętego Zakonu Braci 

Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)”. 

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 tynków wewnętrznych obiektu wg poniższego. 

• Tynki cementowo-wapienne 
• Tynki renowacyjne WTA i tynki na bazie trasu reńskiego 

 
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. 

2.0. Materiały. 

2.1.Woda (PN-EN 1008:2004) 

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

2.2.Piasek (PN-EN 13139:2003) 

2.2.1.Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowe,  
a w szczególności: 

• nie zawierać domieszek organicznych, 
• mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 

średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
 
2.2.2.Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich - 
średnioziarnisty. 

2.2.3.Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito  
o prześwicie 0,5 mm. 
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2.3.Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 

      Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami normy państwowej. 
      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 tynkarskich 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 sucho gaszone lub gaszone  
w postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które  

      powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna  
      i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie  

w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 
 

2.4.Materiały do suchych tynków. 

2.4.1.Płyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:1997 i PN-B-79405:1997. 
 
2.4.2.Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta. 
 
2.4.3.Łaty drewniane i łączniki wg instrukcji producenta. 
 
2.4.4.Systemowe materiały do wykonania tynków zewnętrznych cienkowarstwowych. 
 
2.4.5.Tynki WTA (system renowacyjny  - wg zaleceń producenta) 
 
Wykonawca dostarczy materiały i akcesoria należące do jednolitego systemu. 
 
3.0. Sprzęt 
 
Roboty można wykonać przy użyciu sprzętu takiego jak: 

• mieszarki do zapraw 
• agregatu tynkarskiego 
• betoniarki wolnospadowej 
• pompy do zapraw 
• przenośnych zbiorników na wodę 
•  rusztowania i drabiny 

 
4.Transport 

      Materiały i elementy mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. 

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed 
uszkodzeniami lub utratą stateczności. 

5.0. Wykonanie robót 

5.1.Ogólne zasady wykonywania tynków 

• Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone 
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia  
i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne. 

• Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów  
tj. po upływie 46 miesięcy po zakończeniu stanu surowego. 

• Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem,  
że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej 0°C. 
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• W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu 
odpowiednich środków zabezpieczaj ących, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur”. 

• Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed 
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 

• W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania  
i twardnienia, tj. w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 

5.2.Przygotowanie podłoży 

5.2.1.Spoiny w murach ceglanych. 

W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. 

Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy  
z rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10% 
roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. 

Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 

5.3.Wykonywanie tynków trójwarstwowych 

5.3.1.Tynk trójwarstwowy powinien być wykonany z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków 
wewnętrznych należy wykonać według pasów i listew kierunkowych. 

5.3.2 Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas 
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 

Należy stosować zaprawy cementowo - wapienne w tynkach nie narażonych na zawilgocenie  
o stosunku 1:1:4 - w tynkach narażonych na zawilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych  
o stosunku 1:1:2. 

6.0. Kontrola jakości  
 
6.1.Zaprawy 

W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę  
i konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie. 

      Wyniki odbiorów materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika 
budowy. 
 
6.2.Tynki 

Kontrola jakości robót tynkarskich ścian obejmuje: sprawdzenie kompletności dokumentów 
(certyfikaty, atesty itp.), sprawdzenie zgodności materiałów z wymogami normowymi  
i Specyfikacjami, sprawdzenie geometrii i dokładności wykonania prac zgodnie z normą  
PN-70/B-10100. 

7.0. Obmiar robót 

Jednostką obmiarową robót jest m2. Ilość robót określa się na podstawie projektu  
z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inżyniera i sprawdzonych w naturze. 

8.Odbiór robót 

8.1.Odbiór podłoża 

Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeżeli odbiór podłoża 
odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i zmyć wodą. 

8.2.Odbiór tynków 
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8.2.1.Ukształtowanie powierzchni, krawędzie przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne 
powinny być zgodne z dokumentacją techniczną. 

8.2.2.Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. III od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od 
linii prostej - nie większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości łaty kontrolnej  
2 m. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 

• pionowego - nie większe niż 2 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 4mm w pomieszczeniu, 
• poziomego - nie większe niż 3 mm na 1 m i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 

powierzchni między przegrodami pionowymi (ściany, belki itp.). 
 

8.2.3.Niedopuszczalne są następujące wady: 

• wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów soli prze-
nikających z podłoża, pilśni itp., 

• trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek 
niedostatecznej przyczepności tynku do podłoża. 

9.0. Podstawa płatności 

Tynki wewnętrzne i zewnętrzne. 

Płaci się za ustaloną ilość m2 powierzchni ściany wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

- przygotowanie zaprawy, 
- dostarczenie materiałów i sprzętu, 
- ustawienie i rozbiórkę rusztowań, 
- umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
- osiatkowanie bruzd, 
- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
- reperacje tynków po dziurach i hakach, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów. 
 
10.Przepisy związane 

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 

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

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

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN -EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy. 
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                    SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  

SST  -  012  ROBOTY  MALARSKIE 
               CPV  45442100-8 
 

1.0.WSTĘP 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót malarskich realizowanych wewnątrz i na zewnątrz budynku w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.: „Remont budynku klasztoru przy Klasztorze Znalezienia Krzyża Świętego 

Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)”. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu robót 
wymienionych w pkt. 1. 1 

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

1.3.Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie 
malowania: 

• zewnętrznego (na zewnątrz budynku): elewacje 
 
Zakres opracowania obejmuje określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów, wymagań  
i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych  
i zewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów. Specyfikacja nie obejmuje wymagań 
dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i antykorozyjnego obiektów budowlanych  
oraz powłok malarskich wykonywanych wg metod opatentowanych lub zaprojektowanych 
indywidualnie dla konkretnego obiektu. Wszystkie powłoki malarskie powinny być zgodne  
z przyjętymi w projekcie wykonawczym. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami 
podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt.1.4. Dodatkowo  
w Specyfikacji używane są następujące terminy: 

Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia  
(np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp. na której będzie wykonywana 
powłoka malarska. 

Powłoka malarska - stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na 
podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej 
powierzchni. 

Farba płynna lub półpłynna - zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych  
(np. pigmentu - barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa. 
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Lakier - niepigmentowany roztwór koloidalny (np. żywic, olejów, poliestrów), który tworzy 
powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu. 

Emalia - lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę. 

Pigment - naturalna lub sztuczna substancja barwna lub barwiąca, która nadaje kolor farbom  
lub emaliom. 

Farba dyspersyjna - zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru  
z dodatkiem środków pomocniczych. 

Farba na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych - zawiesina pigmentów i obciążników  
w spoiwie żywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi.  

Farba i emalie na spoiwach żywicznych rozcieńczalne wodą - zawiesina pigmentów  
i obciążników w spoiwie żywicznym, rozcieńczalne wodą. 

Farba na spoiwach mineralnych - mieszanina spoiwa mineralnego (np. wapna, cementu, szkła 
wodnego itp.) pigmentów, wypełniaczy oraz środków pomocniczych i modyfikujących, 
przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą lub w postaci ciekłej, gotowej 
do stosowania mieszanki. 

Farba na spoiwach mineralno-organicznych - mieszanina spoiw mineralnych i organicznych  
(np. dyspersji wodnej żywic, kleju kazeinowego, kleju kostnego itp.) pigmentów, wypełniaczy oraz 
środków pomocniczych, produkowana w postaci suchych mieszanek lub past do zarobienia wodą. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacją 
projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano  
w ST-00 „Wymagania ogólne”, pkt.1.5. 

1.6.Dokumentacja robót malarskich 

Roboty należy wykonywać na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
wykonania i odbioru robót budowlanych opracowanych dla niniejszej realizacji. Powinny one 
zawierać: 

• wymagania dla podłoży, ewentualnie sposoby ich wykonania lub naprawy,  
z wyszczególnieniem materiałów do napraw, 

• specyfikacje materiałów koniecznych do wykonanie robót malarskich z powołaniem         
się na odpowiednie dokumenty odniesienia (normy, aprobaty techniczne) 

• sposoby wykonania powłok malarskich, 
• kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich, 
• wymagania i warunki odbioru wykonywanych powłok malarskich, 
• warunki użytkowania powłok malarskich. 

2.0. MATERIAŁY 

      2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania składowania podano  
      w ST-00 „Wymagania ogólne”, pkt.2 
 

       Materiały stosowane do wykonywania robót malarskich powinny posiadać: 

• oznakowanie znakiem CE, co oznacza, że dokonano oceny ich zgodności  
ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru Polskich Norm,  
z europejską aprobatą techniczną lub krajową specyfikacją techniczną państwa 
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członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną 
przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi, albo 

• deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, 
jeżeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenia dla zdrowia i bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 

• oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą 
lub aprobatą techniczną bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany”, 

•  termin przydatności do użycia podany na opakowaniu. 

2.2.Rodzaje materiałów 

2.2.1.Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych  

Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów można stosować: 

• Farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002, 
• Farby olejne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane styrenowe 

odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81901:2002, 
• Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe kopolimeryzowane, 
• Lakiery wodorozcieńczalne odpowiadające wymaganiom normy PN-C- 81802:2002, 
• Lakiery na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych innych niż olejne i ftalowe, które 

powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 
• Środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych, 

2.2.2.Materiały pomocnicze 

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to: 

• rozcieńczalniki, w tym woda, terpentyna, benzyna do lakierów i emalii, spirytus 
denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie, 

• środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża, 
• środki do likwidacji zacieków i wykwitów, 
• kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża. 

Wszystkie w/w materiały muszą posiadać własności techniczne określone przez producenta lub 
odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN. 

2.2.3.Woda 

Do przygotowania farb zarabianych wodą należy stosować wodę odpowiadającą wymaganiom 
normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa” do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie  
i ocena przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji 
betonu”. 

Bez badań laboratoryjnych może być stosowana tylko wodociągowa woda pitna. 

3.0. SPRZĘT I NARZĘDZIA 

      3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.3. 

3.2.Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich: 

Do wykonywania robót malarskich należy stosować: 

• szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoża, 
• szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych, 
• pędzle i wałki, 
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• mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji 
składników farb, 

• agregaty malarskie ze sprężarkami, 
•  drabiny i rusztowania. 

4.0. TRANSPORT 

      4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu podano ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.4. 

4.2.Transport i składowanie materiałów 

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń  
i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób 
wykluczający uszkodzenie opakowań.  

W przypadku dużych ilości materiałów zalecane jest przewożenie ich na paletach i użycie  
do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych. 

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach 
papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych 
opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.  
Materiały do robót malarskich należy składować na budowie w pomieszczeniach zamkniętych, 
zabezpieczonych przed opadami i minusowymi temperaturami. 

Wyroby lakierowe należy pakować, składować i transportować zgodnie z wymaganiami normy  
PN-89/C-81400 „Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport”. 

5.0. WYKONANIE ROBÓT 

5.1.Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt.5 

5.2.Warunki przystąpienia do robót malarskich 

Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po całkowitym zakończeniu poprzedzających 
robót budowlanych oraz przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie i kontroli materiałów. 

5.3.Wymagania dotyczące podłoży pod malowanie 

5.3.1.Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia 

Mury ceglane i kamienne pod względem dokładności wykonania powinny odpowiadać 
wymaganiom normy PN-68/B-10020. Spoiny muru powinny być całkowicie wypełnione zaprawą, 
równo z licem muru. Przed malowanie wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione. 

Powierzchnia muru powinna być oczyszczona z zaschniętych grudek zaprawy, wystających poza  
jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej. 

Mur powinien być suchy, czyli jego wilgotność, w zależności od rodzaju farby, którą wykonywana 
będzie powłoka malarska, nie może być większa od podanej w tablicy 1. 
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Tablica1. Największa dopuszczalna wilgotność podłoży mineralnych przeznaczonych  
do malowania. 

 

Lp. 

 

Rodzaj farby 

 

Największa 
wilgotność podłoża w 

% masy 

1 Farby dyspersyjne, na spoiwach żywicznych rozcieńczalnych wodą 4 

2 Farby na spoiwach żywicznych rozpuszczalnikowych 3 

3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikującymi 
w postaci suchych mieszanek rozcieńczalnych wodą lub w postaci 

ciekłej 

6 

4 F arby na spoiwach mineralno - organicznych 4 

 

Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona. 

5.3.2.Tynki zwykłe 

1) Nowe niemalowane tynki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B- 10100. Wszelkie 
uszkodzenia tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte  
do równej powierzchni. Powierzchnia tynków powinna być pozbawiona zanieczyszczeń (np. kurzu, 
rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

2) Tynki malowane uprzednio farbami powinny być oczyszczone ze starej farby  
i wszelkich wykwitów oraz odkurzone i umyte wodą. Po umyciu powierzchnia tynków nie powinna 
wykazywać śladów starej farby ani pyłu po starej powłoce malarskiej. Uszkodzenia tynków należy 
naprawić odpowiednią zaprawą. 

3) Wilgotność powierzchni tynków (malowanych jak i niemalowanych) nie powinna przekraczać 
wartości podanych w tablicy 1. 

4) Wystające lub widoczne nieusuwalne elementy metalowe powinny być zabezpieczone 
antykorozyjnie. 

5.4.Warunki prowadzenia robót malarskich 

5.4.1.Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich Roboty malarskie powinny być prowadzone: 

• przy pogodzie bezwietrznej i bez opadów atmosferycznych (w przypadku robót malarskich 
zewnętrznych), 

• w temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek temp. Poniżej 0°C, 

• w temp. nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie 
przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych). 

W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie świeżo 
pomalowane (nie wyschnięte) należy osłonić. 

Roboty malarskie można rozpocząć, jeżeli wilgotność podłoży przewidzianych pod malowanie nie 
przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3. 

Prace malarskie na elementach metalowych można prowadzić przy wilgotności względnej 
powietrza nie większej niż 80%. 
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Przy wykonywaniu prac malarskich w pomieszczeniach zamkniętych należy zapewnić odpowiednią 
wentylację. 

Roboty malarskie farbami, emaliami lub lakierami rozpuszczalnikowymi należy prowadzić z daleka 
od otwartych źródeł ognia, narzędzi oraz silników powodujących iskrzenie i mogących być źródłem 
pożaru. 

Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy 
zabezpieczyć i osłonić przed zabrudzeniem farbami. 

5.4.2.Wykonywanie robót malarskich zewnętrznych 

Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych można rozpocząć, kiedy podłoża spełniają 
wymagania podane w pkt.5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt.5.4.1. 

Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać: 

• informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach, kiedy należy go stosować, 
• sposób przygotowania farby do malowania, 
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty 

malarskie), 
• krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1m2, 
• czas między nakładaniem kolejnych warstw, 
• zalecenia odnośnie mycia narzędzi, 
• zalecenia w zakresie BHP. 

5.4.3.Wykonywanie robót malarskich wewnętrznych 

Wewnętrzne roboty malarskie można rozpocząć, kiedy podłoża spełniaj ą wymagania podane  
w pkt.5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1. Prace malarskie należy 
prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farb, zawierającą informacje wymienione w pkt. 5.4.2. 

5.5.Wymagania dotyczące powłok malarskich 

5.5.1.Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych Powłoki z farb dyspersyjnych 
powinny być: 

• niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na 
sucho i szorowanie oraz na deemulgację, 

• aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk, 
• jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta  

i dokumentacją projektową, 
• bez uszkodzeń, prześwitów podłoża, śladów pędzla, 
• bez złuszczeń, odstawania podłoża oraz widocznych łączeń i poprawek, 
• bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

5.5.2.Wymagania w stosunku do powłok z farb na rozpuszczalnikowych spoiwach żywicznych oraz 
farb na spoiwach rozcieńczalnych wodą 

      Powłoki te powinny być: 

• odporne na zmywanie wodą ze środkiem myjącym, tarcie na sucho i na szorowanie, 
• bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla, 
• zgodne ze wzorcem producenta i dokumentację projektową w zakresie barwy i połysku. 

Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża. 

Przy jednowarstwowej powłoce malarskiej dopuszczalne są nieznaczne miejscowe prześwity 
podłoża. 
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      Nie dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

• spękań, 
• łuszczenia się, 
• odstawania powłok od podłoża. 

5.5.3.Wymagania w stosunku do powłok wykonanych z farb mineralnych z dodatkami 
modyfikującymi lub bez w postaci suchych mieszanek oraz farb na spoiwach mineralno-
organicznych 

     Powłoki z farb mineralnych powinny: 

• równomiernie pokrywać podłoża, bez prześwitów, plam i odprysków, 
• nie ścierać się i nie obsypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą, 
• nie mieć śladów pędzla, 
• w zakresie barwy i połysku być zgodne z wzorcem producenta oraz dokumentacją 

projektową, 
• być odporne na zmywanie wodą (za wyjątkiem farb wapiennych i cementowych bez 

dodatków modyfikujących), 
• nie mieć przykrego zapachu. 

     Dopuszcza się w tego rodzaju powłokach: 

• na powłokach wykonanych na elewacjach niejednolity odcień barwy powłoki w miejscach 
napraw tynku po hakach rusztowań, o powierzchni każdego z nich nie przekraczającej  
 20 cm,   

• chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża, 
• odchylenia do 2mm na 1m oraz do 3mm na całej długości na liniach styku odmiennych 

barw, 
• ślady pędzla po powłokach jednowarstwowych. 

5.5.4.Wymagania w stosunku do powłok z lakierów na spoiwach żywicznych wodorozcieńczalnych 
i rozpuszczalnikowych Powłoka z lakierów powinna: 

• mieć jednolity w odcieniu i połysku wygląd zgodny z wzorcem producenta i dokumentacją 
projektową, 

• nie mieć śladów pędzla, smug, plam, zacieków, uszkodzeń, pęcherzy i zmarszczeń, 
• dobrze przylegać do podłoża, 
• mieć odporność na zarysowania i wycieranie, 
• mieć odporność na zmywanie wodą ze środkiem myjącym. 

6.0. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 

6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”  
Kod CPV 45000000-7, pkt. 6 

6.2.Badania przed przystąpieniem do robót malarskich 

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, 
które będą wykorzystywane do wykonania robót. 

6.2.1.Badania podłoży pod malowanie 

Badanie podłoża pod malowanie, w zależności od jego rodzaju, należy wykonywać  
w następujących terminach: 

• dla podłoża betonowego nie wcześniej niż po 4 tygodniach od daty jego wykonania, 
• dla pozostałych podłoży, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia. 
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Badanie podłoża powinno być przeprowadzane po zamocowaniu i wbudowaniu wszystkich 
elementów przeznaczonych do malowania. 

     Kontrolą powinny być objęte w przypadku: 

• murów ceglanych i kamiennych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, 
dokładność wykonania zgodnie z normą PN-68/B-10020, wypełnienie spoin, wykonanie 
napraw i uzupełnień, czystość powierzchni, wilgotność muru, 

• podłoży betonowych - zgodność wykonania z projektem budowlanym, czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wilgotność podłoża, zabezpieczenie 
elementów metalowych, 

• tynków zwykłych i pocienionych - zgodność z projektem, równość i wygląd powierzchni  
z uwzględnieniem wymagać normy PN-70/B-10100, czystość powierzchni, wykonanie 
napraw i uzupełnień, zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku, 

• podłoży z drewna - wilgotność, stan podłoża, wygląd i czystość powierzchni, wykonane 
naprawy i uzupełnienia, 

• płyt gipsowo-kartonowych i włóknisto-mineralnych wilgotność, wygląd i czystość 
powierzchni, wykonanie napraw i uzupełnień, wykończenie styków oraz zabezpieczenie 
wkrętów, 

• elementów metalowych - czystość powierzchni. 

Dokładność wykonania murów należy badać metodami opisanymi w normie  
PN- 68/B-10020. Równość powierzchni tynków należy sprawdzić metodami podanymi w normie 
PN-70/B-10100. Wygląd powierzchni podłoży należy oceniać wizualnie, z odległości około 1m,  
w rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym. 

Zapylenie powierzchni (z wyjątkiem powierzchni metalowych) należy oceniać przez przetarcie 
powierzchni suchą, czystą ręką. W przypadku powierzchni metalowych do przetarcia należy 
używać czystej szmatki. 

Wilgotność podłoży należy oceniać przy użyciu odpowiednich przyrządów.  
W przypadku wątpliwości należy pobrać próbkę podłoża i określić wilgotność metodą suszarkowo - 
wagową. Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.3., 
odnotowane w formie protokołu kontroli, wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez 
inspektora nadzoru. 

6.3.Badanie materiałów 

Farby i środki gruntujące użyte do malowania powinny odpowiadać normom wymienionym w pkt. 
2.2.2.-2.2.4. 

Bezpośrednio przed użyciem należy sprawdzić: 

• czy dostawca dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego 
lub jednostkowego zastosowania wyrobów używanych w robotach malarskich, 

• terminy przydatności do użycia podane na opakowaniach, 
• wygląd zewnętrzny farby w każdym opakowaniu. 

Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić 
jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. 

Niedopuszczalne jest stosowanie farb, w których widać: 

a.)w przypadku farb ciekłych: 
• skoagulowane spoiwo, 
• nieroztarte pigmenty, 
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• grudki wypełniaczy ( z wyjątkiem niektórych farb strukturalnych), 
• kożuch, 
• ślady pleśni, 
• trwały, nie dający się wymieszać osad, 
• nadmierne utrzymujące się spienienie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny, 

 
b)w przypadku farb w postaci suchych mieszanek: 

• ślady pleśni, 
• zbrylenie, 
• obce wtrącenia, 
• zapach gnilny. 

6.4.Badania w czasie robót 

Badania w czasie robót polegają na sprawdzaniu zgodności wykonywanych robót malarskich  
z dokumentacją projektową, ST i instrukcjami producentów farb. Badania te w szczególności 
powinny dotyczyć sprawdzenia technologii wykonywanych robót w zakresie gruntowania podłoży  
i nakładania powłok malarskich. 

6.5. Badania w czasie odbioru robót 

Badania w czasie odbioru przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie 
wymagania dotyczące wykonanych robót malarskich, a w szczególności: 

• zgodności z dokumentacją projektową, ST i sprawdzonymi zmianami, które naniesiono  
w dokumentacji powykonawczej, 

• jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
• prawidłowości przygotowania podłoży, 
• jakości powłok malarskich. 

Przy badaniach w czasie odbioru robót pomocne mogą być wyniki badań dokonanych przed 
przystąpieniem do robót w trakcie ich wykonywania. 

Badania powłok przy ich odbiorze należy przeprowadzać nie wcześniej nić po 14 dniach  
od zakończenia ich wykonywania. 

Badania techniczne należy przeprowadzać w temperaturze powietrza, co najmniej +50C i przy 
wilgotności względnej powietrza nie przekraczającej 65%. 

Ocena jakości powłok malarskich obejmuje: 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 
• sprawdzenie zgodności barwy i połysku, 
• sprawdzenie odporności na wycieranie, 
• sprawdzenie przyczepności powłoki, 
• sprawdzenie odporności na zmywanie. 

 
Metoda przeprowadzania badań powłok malarskich, w czasie odbioru robót. 

• sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, okiem nieuzbrojonym w świetle 
rozproszonym w odległości około 0,5 m, 

• sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy 
i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta, 
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• sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie - przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej 
powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. 
Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady 
farby, 

Sprawdzenie przyczepności powłoki: 

• na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki 
nacięć prostopadłych o boku oczka 5mm, po 10 oczek w każdą stronę,  
a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać  
za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie, 

• na podłożach drewnianych i metalowych metodą opisaną w normie PN-EN ISO 2409:1999, 

Sprawdzenie odporności na zmywanie:  

• przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny,  
a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy 
uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu 
oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie 
powstaną prześwity podłoża. 

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane w dzienniku 
budowy i protokole podpisanym przez przedstawicieli inwestora (zamawiającego) oraz 
wykonawcy. 

7.0. OBMIAR ROBÓT 

7.1.Ogólne zasady obmiaru podano w ST-00 „Wymagania ogólne” Kod CVP 450000007 pkt. 7 

7.2.Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich 

Powierzchnię malowania oblicza się w metrach kwadratowych w rozwinięciu, według 
rzeczywistych wymiarów. Z obliczonej powierzchni nie potrąca się otworów i miejsc nie 
malowanych o powierzchni każdego z nich do 0,5 m2. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub ozdobami, okien i drzwi, elementów ażurowych, 
grzejników i rur należy stosować uproszczone metody obmiaru. 

Dla ścian i sufitów z profilami ciągnionymi lub wklejonymi ozdobami uproszczony sposób ich 
obmiaru polega na obliczeniu powierzchni rzutu i zwiększeniu uzyskanego wyniku przez 
zastosowanie współczynników podanych w tablicy 2. 

Malowanie opasek i wyłogów ościeży oblicza się odrębnie w metrach kwadratowych powierzchni 
w rozwinięciu. Powierzchnię dwustronnie malowanych elementów ażurowych (siatek, krat, 
balustrad itd.) oblicza się w metrach kwadratowych według jednostronnej powierzchni ich rzutu. 

Malowanie rur o średnicy zewnętrznej do 30 cm obmierza się w metrach długości. Malowanie rur  
o większych średnicach zewnętrznych oblicza się w metrach kwadratowych ich powierzchni  
w rozwinięciu. 

W ST można ustalić inne szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich. 

W szczególności można przyjąć zasady obmiaru podane w katalogach określających jednostkowe 
nakłady rzeczowe dla robót malarskich np. zasady wymienione w założeniach szczegółowych  
do rozdz. 15 KNR 2-02 lub do rozdz. 14 KNNR 2. 

8.0. ODBIÓR ROBÓT 

8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”, pkt.8 
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8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Przy robotach związanych z wykonywaniem powłok malarskich elementem ulegającym zakryciu  
są podłoża. Odbiór podłoży musi być dokonany przed rozpoczęciem robót malarskich. 

W trakcie odbioru należy przeprowadzić badania wymienione w pkt. 6.2.1. niniejszej specyfikacji. 
Wyniki badań należy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoży pod malowanie, określonymi 
w pkt. 5.3. 

Jeżeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny można uznać podłoża za wykonane 
prawidłowo, tj. zgodnie z dokumentacją projektową oraz ST i zezwolić na przystąpienie do robót 
malarskich. 

Jeżeli chociaż jeden wynik jest negatywny podłoże nie powinno być odebrane. 

W takim przypadku należy ustalić zakres prac i rodzaje materiałów koniecznych do usunięcia 
nieprawidłowości podłoża. Po wykonaniu ustalonego zakresu prac należy ponownie przeprowadzić 
badanie podłoży. 

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

8.3.Odbiór częściowy 

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

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

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

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

8.4.Odbiór ostateczny (końcowy) 

Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektowa. Odbiór ostateczny przeprowadza 
komisja powołana przez zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników 
badań oraz dokonanej oceny wizualnej. 

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.  
 
Wykonawca robót obowiązany jest przedłożyć komisji następujące dokumenty: 

• dokumentacje projektową z naniesionymi zmianami wprowadzonymi w trakcie 
wykonywania robót, 

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

• dziennik budowy i książki obmiarów z zapisami dokonywanymi w toku prowadzonych 
robót, 

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

• protokoły odbiorów częściowych, 
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• instrukcje producentów dotyczące zastosowanych materiałów, 
• wyniki badań laboratoryjnych i ekspertyz, 

 
W toku odbioru komisja obowiązana jest zapoznać się z przedłożonymi dokumentami, 
Przeprowadzić badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać  
je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 oraz dokonać oceny wizualnej. 

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

Jeżeli chociażby jeden wynik badań był negatywny powłoka malarska nie powinna być przyjęta. 

W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 

• jeżeli to możliwe należy ustalić zakres prac korygujących, usunąć niezgodności powłoki  
z wymaganiami określonymi w pkt. 5.5 i przedstawić ją ponownie do odbioru, 

• jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkownika  
i trwałości powłoki malarskiej zamawiaj ący może wyrazić zgodę na dokonanie odbioru 
końcowego z jednoczesnym obniżeniem wartości wynagrodzenia w stosunku do ustaleń 
umownych, 

• w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania wykonawca zobowiązany jest 
do usunięcia wadliwie wykonanych robót malarskich, wykonać je ponownie i powtórnie 
zgłosić do odbioru. 

 
W przypadku niekompletności dokumentów odbiór może być dokonany po ich uzupełnieniu. 

Z czynności odbioru sporządza się protokół podpisany przez przedstawicieli zamawiającego  
i wykonawcy. 

Protokół powinien zawierać: 

• ustalenia podjęte w trakcie prac komisji, 
• ocenę wyników badań, 
• wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usunięcia stwierdzenie zgodności lub 

niezgodności wykonania robót malarskich z zamówieniem. 

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

9.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 „Wymagania ogólne" 

9.2.Zasady rozliczenia i płatności 

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

Podstawę rozliczenia oraz płatności wykonanego i odebranego zakresu robót malarskich stanowi 
wartość tych robót obliczona na podstawie: 

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

• ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 



 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

Strona | 73  

 

10.0. PRZEPISY ZWIĄZANE 

10.1.Normy 

PN-68/B-10020 Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków. Wymagania i badania.  
PN-89/B-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport. 
PN-EN ISO 2409:2007 Farby i lakiery. Metoda siatki nacięć. 
PN-EN 13300:2002 Wodne wyroby lakierowe i systemy powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity. 

Klasyfikacja. 

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

kopolimeryzowane styrenowane. 

PN-C-81800:1998 Emalie olejno-żywiczne, ftalowe, ftalowe modyfikowane i ftalowe               

kopolimeryzowane styrenowane. 

PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe. 
PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz. 
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 
PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków. 
PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena 

przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu. 

10.2.Inne dokumenty i instrukcje 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych (tom I, część  
4 Arkady, Warszawa 1990r. 

• Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych ITB część B: Roboty 
wykończeniowe. Zeszyt 4: Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne. Warszawa 2003 r. 

• Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania ogólne. Kod 
CPV 45000000-7. 
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                SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA   
      SST  -  013  MONTAŻ  OKIEN 
             CPV  45421100-5 
 

1.0.WSTĘP 
 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  

i odbioru robót montażowych aluminiowych drzwi wewnętrznych, wewnętrznych drzwi płytowych, 

wewnętrznych drzwi przeciwpożarowych, okien drewnianych wraz z parapetami w ramach zadania 

inwestycyjnego pn.: „Remont budynku klasztoru przy Klasztorze Znalezienia Krzyża Świętego 

Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych (Franciszkanów)”. 
 
1.2.Zakres stosowania SST 

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu  

i  realizacji robót wymienionych w pkt. 1. 1 

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko  

w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 

podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających  

z doświadczenia oraz uznanych reguł sztuki budowlanej. 

1.3.Zakres robót objętych SST 

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

celu zabudowanie drzwi wewnętrznych i zewnętrznych oraz okien. 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami  

i z danymi zawartymi w materiałach informacyjnych producentów proponowanych materiałów. 

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 

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

projektową, SST i poleceniami inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące robót podano  

w ST -00 „Wymagania ogólne”, pkt. 1.5. 

Dopuszcza się tylko takie odstępstwa od projektu, które nie naruszają postanowień norm,  

a są uzasadnione technicznie i uzgodnione z autorem projektu oraz są udokumentowane zapisem  

w dzienniku budowy, potwierdzonym przez nadzór techniczny, lub innym równorzędnym 

dowodem. 

Montaż stolarki okiennej powinien być wykonany zgodnie z dokumentacją techniczną 

uwzględniającą wymagania norm i określającą rodzaj materiału, rodzaj szkła, wymaganą jakość, 

termoizolacyjność, dźwiękoszczelność oraz kolorystykę. 
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1.6.Ogólne zasady wykonania robót. 

Przed przystąpieniem do prac związanych z montażem okien, należy sprawdzić, czy dostarczony 

towar jest zgodny ze specyfikacją zamówienia. 

Nie zamontowane okna narażone są na uszkodzenia mechaniczne, a właściwą stabilność uzyskują 

dopiero po prawidłowym zamontowaniu. 

Okna, które zabezpieczone są folią ochronną nie należy przechowywać w miejscach narażonych  

na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. Dodatkowo należy zabezpieczyć je przed 

zabrudzeniem zaprawą murarską i farbą (najlepiej przy użyciu folii malarskiej), ponieważ usuwanie 

tego typu zabrudzeń naraża stolarkę na uszkodzenia. 

1.7.Przygotowanie do montażu. 

Przetransportować okno w pobliże otworu.  

1.9.Montaż okien 

Montaż okien rozpocząć o umocowania kotew na ramie okna. Rozmieszczenie kotew określa 

producent stolarki, zwykle co 40 cm. Ramę wstawić do otworu okiennego. Przy pomocy klinów 

zaryglować ramę w narożach, tak aby działanie rozpierające klinów przenoszone było wzdłuż 

profili ramy. Uwaga - nigdy nie wolno klinować w połowie długości ramy. Poprzez manipulację 

narożnymi klinami drewnianymi ustalić przy pomocy poziomnicy właściwe położenie ramy  

w otworze okiennym tzn. Wyrównać poziom, pion i położenie w płaszczyźnie pamiętając 

jednocześnie, aby czoło ramy zdystansować od węgarka o około 0,5 cm. Poprzez otwory  

w kotwach wykonać otwory w murze pod kołki rozporowe 06 lub 08 i przy pomocy wkrętów 

przymocować kotwy do muru. 

Uwaga: jeżeli z jakichkolwiek względów niemożliwe jest zastosowanie kotew można 

przeprowadzić montaż bezpośrednio przez ramę - jest to montaż o największym stopniu trudności. 

Szczelinę pomiędzy ościeżnicą a murem należy wypełnić pianką poliuretanową zapewniającą 

najlepszą izolację termiczną. Przy temperaturach ujemnych uszczelnienie należy wykonać przy 

pomocy wełny mineralnej lub pianki dostosowanej do niskich temperatur. 

Uwaga: jeżeli wymiary otworu okiennego stwarzają dużo większe luzy miedzy ramą okienną  

i murem (w stosunku do luzów optymalnych) w celu zaoszczędzenia pianki poliuretanowej można 

przestrzenie te „zawęzić” poprzez zastosowanie pasów styropianowych od strony muru, a dopiero 

pozostałą przestrzeń wypełnić pianką poliuretanową. Następnie zamontować skrzydła i zamknąć 

okno. Okna nie otwierać do czasu stwardnienia pianki poliuretanowej. Po stwardnieniu pianki 

naddatki obciąć ostrym nożem. W razie potrzeby można usunąć kliny drewniane - z wyjątkiem 

klinów znajdujących się pod dolną częścią ramy, a otwory po nich wypełnić pianką poliuretanową 

lub wełną mineralną. 

Należy zwrócić uwagę, czy otwory odpływowe są drożne, a ich wyloty od strony zewnętrznej 

pozwalają na swobodny wypływ wody na parapet. 
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1.10.Montaż parapetów 

W przypadku stosowania parapetów, ich grubość należy uwzględnić podczas przygotowania otworu 

okiennego i montażu okna. 

Parapety zewnętrzne należy montować w ten sposób, aby „zachodziły” pod ramę okna, gdyż tylko 

wówczas istnieje pewność ich prawidłowego uszczelnienia. 

Uwaga: jeżeli z jakichkolwiek względów parapet zewnętrzny montowany jest na ”styk” z ramą 

okienną, należy pamiętać, aby otwory odprowadzające wodę, usytuowane w dolnym profilu ramy 

pozostawały nad parapetem. 

Zabronione jest montowanie parapetów zewnętrznych powyżej poziomu otworów odpływowych. 

1.11.Osadzanie i mocowanie elementów ślusarki budowlanej  

Elementy ślusarki mogą być osadzane równocześnie z wykonywaniem ścian, układaniem posadzek, 

schodów itp. Bądź w terminie późniejszym w pozostawionych lub wykutych gniazdach. 

Mocowanie elementów ślusarki budowlanej polega na wprowadzeniu ich końców  

lub specjalnych kotew w uprzednio przygotowane gniazda, ustaleniu położenia elementu przez 

odpowiednie podparcie i zaklinowanie oraz wypełnieniu gniazd zaprawą cementową marki nie 

niższej niż 30. Gniazda muszą być uprzednio oczyszczone z gruzu, wiórów, śniegu itp. 

Wypełnianie gniazd zaprawą powinno odbywać się w temperaturze nie niższej niż 5°C. 

1.12.Prace wykończeniowe 

Wykończenie otworów tynkiem lub listwami maskującymi oraz wykończenie silikonem. 

Szczególne znaczenie ma wypełnienie silikonem wszystkich krawędzi styku ramy okna z murem, 

parapetem zewnętrznym i wewnętrznym. 

Od strony wewnętrznej krawędzie styku wypełnia się zazwyczaj silikonem białym lub 

transparentnym zaś od strony zewnętrznej silikonem transparentnym (bezbarwnym). 

Eksploatację stolarki rozpocząć od sprawdzenia stanu elementów okuć i usunięcia wszelkich 

zabrudzeń zaprawą murarską, tynkiem itp. 

Niedopuszczalne jest czyszczenie środkami ścierającymi i żrącymi. 

6.0. MATERIAŁY 

Proponowane materiały i ich rodzaje podano w Dokumentacji Projektowej. Dopuszcza się 

stosowanie materiałów zamiennych pod warunkiem, że spełniają wymagania odpowiednich norm 

(PN, BN) lub posiadają aprobaty techniczne w przypadku braku odpowiednich norm. Każda zmiana 

materiałów wymaga pisemnej zgody inspektora nadzoru. 

• przewidziano okna drewniane sosnowe lub modrzewiowe, wykonane na wzór istniejących. 
Współczynnik przenikania ciepła U=1,0 W/m2K. Okucia mosiężne. Pakiet trzyszybowy. 
Pozostałe parametry zgodnie z zestawieniem stolarki. 
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7.0. SPRZĘT. 

Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. Roboty można wykonywać przy użyciu 

sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora. Stosowany sprzęt drobny, ręczny, elektronarzędzia  

i samochód dostawczy. 

8.0 TRANSPORT. 

Materiały i sprzęt mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu zaakceptowanymi przez 

Inspektora, w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem. W czasie transportu należy drzwi 

przewozić w pozycji pionowej, dobrze zamocowane, zabezpieczone przed zarysowaniem  

i uszkodzeniem mechanicznym w czasie transportu. 

9.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 

9.1.Zasady ogólne 

Kontrola winna przebiegać zgodnie z zasadami ogólnymi podanymi w ST-00,  

a sprawdzenie i odbiór robót winny być wykonane zgodnie z normami i wskazaniami oraz 

instrukcjami użycia producenta wybranych materiałów. 

9.2.Warunki szczegółowe 

Sprawdzenie robót polega na skontrolowaniu ich zgodności z wymaganiami określonymi  

w niniejszej Specyfikacji, w Dokumentacji Projektowej, normach i instrukcjach producentów 

materiałów. 

9.3.Wymagania techniczne przy odbiorze robót 

Elementy stolarki budowlanej powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną. 

Odchylenia w tym zakresie nie powinny być większe niż: 

• dla elementów osadzonych w płaszczyźnie posadzek ±1mm, 
• dla elementów osadzonych w płaszczyźnie ścian ±2mm, 
• dla pionowych części elementu (np. pręty balustrad, słupy, stojaki ościeżnic)  

od teoretycznego pionu ±1mm na 1m długości boku elementu, jednak nie więcej niż ±3mm 
na całej długości boku, 

• dla poziomych części elementu od teoretycznego poziomu ±2mm na 1m długości boku 
elementu, jednak nie więcej niż ±5mm na całej długości boku. 

• Szczelina między elementem, a otworem, w którym jest osadzony, nie powinna być większa 
niż 1cm dla elementów ślusarki, oraz 1,75 cm dla elementów stolarki PCV. 

• Stojaki ościeżnic powinny tworzyć z nadprożem kąt prosty. Odchylenia od kąta prostego nie 
mogą spowodować różnicy w szerokości ościeżnicy, mierzonej we wrębach. Dopuszczalne 
różnice szerokości ościeżnicy nie mogą być większe niż: 

• dla drzwi jednoskrzydłowych – 2 mm, 
• dla drzwi dwuskrzydłowych – 2 mm. 

Wychylenie całej ościeżnicy lub jednego z jej stojaków z płaszczyzny pionowej, mierzone  

od strony wrębu, nie powinno przekraczać 2mm na całej wysokości ościeżnicy. 

Zamocowanie elementu ślusarki budowlanej powinno być sztywne w każdym gnieździe,  

a głębokość zamocowania nie powinna być mniejsza niż 6 cm. Punkty zamocowania elementu 

stolarki budowlanej musza być umiejscowione zgodnie z dokumentacją techniczną. Jeżeli 

dokumentacja techniczna nie przewiduje inaczej, odległość punktów zamocowania elementu  
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od jego naroży nie powinna przekraczać 25 cm, a odległość pomiędzy punktami zamocowania nie 

powinna być większa, niż 100 cm. Osadzenie elementów stolarki budowlanej bezpośrednio  

w gruncie jest niedopuszczalne. 

Jeżeli dokumentacja techniczna przewiduje konieczność uszczelnienia styku między elementem 

ślusarki budowlanej, a ścianą lub stropem, to uszczelnienie takie powinno być wykonane  

za pomocą materiału odpornego na działanie wilgoci (np. pianki poliuretanowej). 

Po zamontowaniu okien należy sprawdzić prawidłowość ich funkcjonowania i w przypadku 

nieprawidłowości przeprowadzić regulację okuć przy pomocy klucza nimbusowego. Jeżeli montaż 

okna został wykonany prawidłowo skrzydła powinny „lekko otwierać się i zamykać". 

9.4.Warunki szczegółowe. 
 
Jeżeli wszystkie przewidziane badania dadzą wynik dodatni, wykonane roboty należy uznać  
za zgodne z wymaganiami. W przypadku, gdy chociaż jedno z badań da wynik ujemny, należy 
całość robót bądź tylko ich część uznać za niezgodne z wymaganiami. 
 

W razie uznania całości lub części robót za niezgodne z wymaganiami, należy: 

• roboty wykonane niezgodnie z wymaganiami poprawić w celu doprowadzenia ich do 
zgodności z wymaganiami i po poprawieniu przedstawić do ponownych badań, albo 

• zakwestionowane roboty odrzucić oraz nakazać powtórne wykonanie robót  
i żrącymi.  

Odbiór częściowy wymaga sprawdzenia: 

• wymiarów otworów, 
• prostopadłości i równości ościeżnicy, 
• mocowania i zabezpieczenia śrub i kotew mocujących, 
• wilgotności murów, 

 
      Odbiór końcowy wymaga sprawdzenia: 

• osadzenia ościeżnic, 
• jakości osadzenia, 
• stałości skrzydeł drzwiowych w położeniu zamkniętym, 
• jakość powierzchni zewnętrznej, 
• ilość i wielkość okuć, sposób zamocowania i działania okuć, 
• sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową, 
• sprawdzenie prawidłowości osadzenia parapetów, 
• dopasowania skrzydeł drzwiowych i szczelności drzwi, 
•  jakości osadzenia (pionowość) i dopasowania elementów stolarki i ślusarki  

 
Odbiór końcowy: 

Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST. 

Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 

• wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
• protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, 
jeżeli wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 6 ST dały 
pozytywne wyniki. 
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10.0. OBMIAR ROBÓT. 

10.1.Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7 
pkt. 7 

10.2.Jednostki i zasady obmiaru 

• Powierzchnię okien i drzwi oblicza się w metrach kwadratowych m2, 
• Montaż okien i drzwi oblicza się w m2. 

10.3.Wielkości obmiarowe okien i drzwi określa się na podstawie dokumentacji projektowej  
z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

11.0. PODSTAWA PŁATNOŚCI. 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 "Wymagania ogólne" pkt.9 
Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą,  
a Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość w mb obwodu 
okien i drzwi wg ceny jednostkowej, która obejmuje: 

• dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze), 
• przygotowanie stanowiska roboczego, 
• obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
• ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4m, 
• przygotowanie podłoża, 
• montaż drzwi/okien, 
• oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 

12.0. NORMY I PRZEPISY ZWIĄZANE. 

Instrukcja montażu producenta ślusarki 

Atesty zgodności. 

PN-EN 12365-1:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
żaluzji, ścian osłonowych. Cz.1. Wymagania ogólne i klasyfikacja. 
PN-EN 12365-2:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
żaluzji, ścian osłonowych. Cz.2. Liniowa siła zamykająca. Metody badań. 
PN-EN 12365-3:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
żaluzji, ścian osłonowych. Cz.3. Oznaczenie powrotu poodkształceniowego. Metoda badania. 
PN-EN 12365-4:2004 (U) Okucia budowlane. Uszczelki i taśmy uszczelniające do drzwi, okien, 
żaluzji, ścian osłonowych. Cz.4. Oznaczenie odkształcenia trwałego po starzeniu. Metoda badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 
PN-EN 950:2000 Skrzydła drzwiowe. Oznaczenia odporności na uderzenie ciałem twardym. 
PN-EN 951:2000 Skrzydła drzwiowe. Metoda pomiaru wysokości, szerokości, grubości  
i prostokątności. 
PN-EN 952:2000 Skrzydła drzwiowe. Płaskość ogólna i miejscowa. Metoda pomiaru. 
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                   SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA 
                         SST  -  015  WYKONANIE  NAWIERZCHNI   
                                           Z  KOSTKI  BRUKOWEJ 

                    CPV  45233250-6 
 

1.WSTĘP 
 

1.1.Przedmiot SST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej betonowej w miejscu 
powstałym przez wykucie wnęk w elewacji frontowej oraz odtworzenie nawierzchni z kostki 
brukowej betonowej po zasypaniu wykopów. 

1.2.Zakres stosowania SST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontaktowy 
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 następujących robót: 

• wykonanie podkładów z piasku stabilizowanego cementem w ilości 220 kg/m3
 

• montaż obrzeży betonowych, jako ograniczenia płyty odbojowej z mieszanki filtracyjnej. 
 

1.4.Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami 

1.4.1.Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy 
warstwy ścieralnej nawierzchni, wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego 
niebarwionego lub barwionego, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który 
umożliwia wzajemne przystawanie elementów. 
 
1.4.2.Krawężnik - prosty lub łukowy element budowlany oddzielający jezdnie od chodnika, 
charakteryzujący  
się stałym lub zmiennym przekrojem poprzecznym i długością nie większa niż 1,0 m. 
 
1.4.3.Ściek – umocnione zagłębienie, poniżej krawędzi jezdni, zbierające i odprowadzające wodę. 
 
1.4.4.Obrzeże - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych  
od terenów nie przeznaczonych do komunikacji. 
 
1.4.5.Palisada - element budowlany, oddzielający nawierzchnie chodników i ciągów pieszych, 
wykonany metodą wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego lub barwionego, jedno- 
lub dwuwarstwowego, charakteryzujący się kształtem, który umożliwia wzajemne przystawanie 
elementów. 
 
1.4.6.Spoina - odstęp pomiędzy przylegającymi elementami (kostkami) wypełniony określonymi 
materiałami wypełniającymi. 
 
1.4.7.Szczelina dylatacyjna - odstęp dzielący duży fragment nawierzchni na sekcje w celu 
umożliwienia odkształceń temperaturowych, wypełniony określonymi materiałami wypełniającymi. 
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1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 

2.MATERIAŁY 
 

2.1.Ogólne wymagania dotyczące materiałów 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 
„Wymagania ogólne” 

2.2.Betonowa kostka brukowa 

2.2.1.Klasyfikacja betonowych kostek brukowych-wymagania ze wzg na: 
1. odmianę: 

a) kostka dwuwarstwowa (z betonu warstwy spodniej konstrukcyjnej i warstwy 
ścieralnej (górnej) zwykle barwionej grubości min. 4 mm, 

2. barwę: 
a) kostka kolorowa, z betonu barwionego, 

3. wzór (kształt) kostki: zgodny z kształtami określonymi przez producenta, 
4. wymiary, zgodne z wymiarami określonymi przez producenta, w zasadzie: 

a) długość: od 140 mm do 280 mm, 
b) szerokość: od 0,5 do 1,0 wymiaru długości, lecz nie mniej niż 100 mm, 
c) grubość: 60mm 

 

Pożądane jest, aby wymiary kostek były dostosowane do sposobu układania i siatki spoin oraz 
umożliwiały wykonanie warstwy o szerokości 1,0 m lub 1,5 m bez konieczności przecinania 
elementów w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie. Kostki mogą być z wypustkami 
dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z ukosowanymi krawędziami górnymi. 

2.2.2.Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym. 
Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach 
dróg, ulic, chodników itp. określa PN-EN 1338 [2] 

Kostki kolorowe powinny być barwione substancjami odpornymi na działanie czynników 
atmosferycznych, światła (w tym promieniowania UV) i silnych alkaliów (m.in. cementu, który 
przy wypełnieniu spoin zaprawa cementowo-piaskowa nie może odbarwiać kostek). Zaleca się 
stosowanie środków stabilnie barwiących zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki żelaza, tlenek 
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie należy stosować do barwienia: sadz  
i barwników organicznych). Przyjęto kostkę betonową, gr. 60 mm o chropowatej powierzchni. 

2.2.3.Składowanie kostek 

Kostkę zaleca sie pakować na paletach. Palety z kostka mogą być składowane na otwartej 
przestrzeni, przy czym podłoże powinno być wyrównane i odwodnione. 

2.3.Materiały na podsypkę i do wypełnienia spoin oraz szczelin w nawierzchni. 
a) na podsypkę cementowo-piaskową pod nawierzchnie 

• mieszankę cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spełniającego wymagania 
dla gatunku 1 wg PN-B-11113 [4], cementu powszechnego użytku spełniającego 
wymagania PN- EN 197-1 [1] i wody odmiany 1 odpowiadającej wymaganiom PN-88/B-
32250 [5], 

b) do wypełniania spoin 

• piasek naturalny spełniający wymagania PN-B-11113 [4] gatunku 2 lub 3, 
• piasek łamany (0,07502) mm wg PN-B-11112 [3], 



 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

Strona | 82  

 

 
 
2.4.Materiały do podbudowy ułożonej pod nawierzchnią z betonowej kostki brukowej. 

• 10cm pospółki 
• 20cm tłucznia 

 
3.0.SPRZĘT. 

 

3.1.Ogólne wymagania dotyczące sprzętu. 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

3.1.Sprzęt do wykonania nawierzchni. 
Układanie betonowej kostki brukowej może odbywać się:  

a) ręcznie, zwłaszcza na małych powierzchniach, 
b) mechanicznie przy zastosowaniu urządzeń układających (układarek). 

Do przycinania kostek można stosować specjalne narzędzia tnące (np. przycinarki, szlifierki  
z tarcza). 

Do zagęszczania nawierzchni z kostki należy stosować zagęszczarki wibracyjne (płytowe)  
z wykładzina elastomerowa, chroniące kostki przed ścieraniem i wykruszaniem naroży. 

Do wytwarzania podsypki cementowo-piaskowej i zapraw należy stosować betoniarki. 
 

4.0.TRANSPORT 
 

4.1.Ogólne wymagania dotyczące transportu. 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne”. 

4.2.Transport materiałów do wykonania nawierzchni 
Betonowe kostki brukowe mogą być przewożone na paletach - dowolnymi środkami 
transportowymi po osiągnięciu przez beton wytrzymałości na ściskanie, co najmniej 15 MPa. 
Kostki w trakcie transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczaniem się  
i uszkodzeniem. 

5.0.WYKONANIE ROBÓT. 
 
5.1.Ogólne zasady wykonania robót. 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne” 

5.2.Podłoże i koryto. 
Grunty podłoża powinny być niewysadzinowe, jednorodne i nośne oraz zabezpieczone przed 
nadmiernym zawilgoceniem i ujemnymi skutkami przemarzania, zgodnie z dokumentacja 
projektowa. Koryto pod podbudowę lub nawierzchnię powinno być wyprofilowane zgodnie  
z projektowanymi spadkami. Koryto musi mieć skuteczne odwodnienie, zgodne z dokumentacja 
projektową. 

5.3.Konstrukcja nawierzchni. 
Podstawowe czynności przy wykonywaniu nawierzchni, z występowaniem podbudowy, podsypki 
cementowo-piaskowej i wypełnieniem spoin zaprawa cementowo-piaskowa, obejmują: 

• wykonanie podbudowy, 
• przygotowanie i rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej, 
• ułożenie kostek z ubiciem, 
• zasypka spoin piaskiem, 
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• wypełnienie szczelin dylatacyjnych, 
• pielęgnację nawierzchni i oddanie jej do ruchu. 

 

5.4.Podbudowa. 
Rodzaj podbudowy przewidzianej do wykonania pod warstwą betonowej kostki brukowej powinien 
być zgodny z dokumentacją projektową. 

5.5.Obramowanie nawierzchni 
Obramowanie nawierzchni stanowią istniejące krawężniki oraz lico elewacji. 

5.6.Podsypka 

Grubość podsypki powinna wynosić po zagęszczeniu 3-5 cm, a wymagania dla materiałów  
na podsypkę powinny być zgodne z punktem 2.3. Dopuszczalne odchyłki od zaprojektowanej 
grubości podsypki nie powinny przekraczać ±1 cm . 

Podsypkę cementowo-piaskową przygotowuje sie w betoniarkach, a następnie rozściela się na 
uprzednio zwilżonej podbudowie, przy zachowaniu: 

• współczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35, 
• wytrzymałości na ściskanie nie mniejszej niż R7 = 10 MPa, R28 = 14 MPa. 

 

W praktyce, wilgotność układanej podsypki powinna być taka, aby po ściśnięciu podsypki w dłoni 
podsypka nie rozsypywała sie i nie było na dłoni śladów wody, a po naciśnięciu palcami podsypka 
rozsypywała się. Rozścielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzać układanie 
nawierzchni z kostek od 3 do 4 m. Rozścielona podsypka powinna być wyprofilowana  
i zagęszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. ręcznymi) lub zagęszczarkami 
wibracyjnymi. Jeśli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo – piaskowej, to po 
zawałowaniu nawierzchni należy ja polać woda w takiej ilości, aby woda zwilżyła cała grubość 
podsypki. Rozścielenie podsypki z suchej zaprawy może wyprzedzać układanie nawierzchni  
z kostek o około 20m. Całkowite ubicie nawierzchni i wypełnienie spoin zaprawą musi być 
zakończone przed rozpoczęciem wiązania cementu w podsypce. 

5.7.Układanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych. 
 

5.7.1.Ułożenie nawierzchni z kostek. 
Warstwa nawierzchni z kostki powinna być wykonana z elementów o jednakowej grubości.  
Na większym fragmencie robót zaleca sie stosować kostki dostarczone w tej samej partii materiału, 
w której niedopuszczalne są różne odcienie wybranego koloru kostki. Układanie kostki można 
wykonywać ręcznie lub mechanicznie. Układanie ręczne zaleca się wykonywać na mniejszych 
powierzchniach, zwłaszcza skomplikowanych pod względem kształtu lub wymagających 
kompozycji kolorystycznej układanych deseni oraz różnych wymiarów i kształtów kostek. 
Układanie kostek powinni wykonywać przyuczeni brukarze. 

Układanie mechaniczne zaleca sie wykonywać na dużych powierzchniach o prostym kształcie  
tak, aby układarka mogła przenosić z palety warstwę kształtek na miejsce ich ułożenia z wymagana 
dokładnością. Kostka do układania mechanicznego nie może mieć dużych odchyłek wymiarowych  
i musi być odpowiednio przygotowana przez producenta, tj. ułożona na palecie w odpowiedni wzór, 
bez dołożenia połówek i dziewiątek, przy czym każda warstwa na palecie musi być dobrze 
przesypana bardzo drobnym piaskiem, by kostki nie przywierały do siebie. Układanie mechaniczne 
zawsze musi być wsparte praca brukarzy, którzy uzupełniają przerwy, wyrabiają łuki, dokładają 
kostki w okolicach studzienek i krawężników. Kostkę układa się około 1,5 cm wyżej  
od projektowanej niwelety, ponieważ po procesie ubijania podsypka zagęszcza się. Powierzchnia 
kostek położonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, włazów itp.) powinna 
trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyżej powierzchni tych urządzeń oraz od 3 mm do 10 mm 



 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

Strona | 84  

 

powyżej korytek ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy krawężnikach, obrzeżach 
i studzienkach można używać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. połówek  
i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku 
potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolna przestrzeń uzupełnia sie kostka cięta, 
przycinana na budowie specjalnymi narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
Dzienną działkę roboczą nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej zaleca się zakończyć 
prowizorycznie około półmetrowym pasem nawierzchni na podsypce piaskowej w celu 
wytworzenia oporu dla ubicia kostki ułożonej na stałe. Przed dalszym wznowieniem robót, 
prowizorycznie ułożona nawierzchnie na podsypce piaskowej należy rozebrać i usunąć wraz  
z podsypką. 

5.7.2.Ubicie nawierzchni z kostek. 
Ubicie nawierzchni należy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z osłoną 
z tworzywa sztucznego. Do ubicia nawierzchni nie wolno używać walca. Ubijanie nawierzchni 
należy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i jednocześnie w kierunku 
poprzecznym kształtek. Ewentualne nierówności powierzchniowe mogą być zlikwidowane  
przez ubijanie w kierunku wzdłużnym kostki. Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone  
(np. pęknięte) należy wymienić na kostki całe. 

5.7.3.Spoiny. 
Szerokość spoin pomiędzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosić od 3 mm do 5 mm. 
W przypadku stosowania prostopadłościennych kostek brukowych zaleca sie aby osie spoin 
pomiędzy dłuższymi bokami tych kostek tworzyły z osia drogi kat 45°, a wierzchołek utworzonego 
kata prostego pomiędzy spoinami miał kierunek odwrotny do kierunku spadku podłużnego 
nawierzchni. Po ułożeniu kostek, spoiny należy wypełnić piaskiem. 

5.7.4.Pielęgnacja nawierzchni i oddanie jej dla ruchu. 
Nawierzchnie na podsypce piaskowej ze spoinami wypełnionymi piaskiem można oddać do użytku 
bezpośrednio po jej wykonaniu. Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej ze spoinami 
wypełnionymi zaprawa cementowo-piaskowa, po jej wykonaniu należy przykryć warstwą 
wilgotnego piasku o grubości od 3,0 do 4,0 cm i utrzymywać ją w stanie wilgotnym przez 7 do 10 
dni. Po upływie od 2 tygodni (przy temperaturze średniej otoczenia nie niższej niż 15°)  
do 3 tygodni (w porze chłodniejszej) nawierzchnie należy oczyścić z piasku i można oddać  
do użytku. 

6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT. 
 
6.1.Ogólne zasady kontroli jakości robót. 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

6.2.Badania w czasie robót. 
Częstotliwość oraz zakres badan i pomiarów w czasie robót nawierzchniowych z kostki podaje 
tablica 2. 

Tablica 2. Częstotliwość oraz zakres badań i pomiarów w czasie robót. 

Lp. 
Wyszczególnienie badań                      

i pomiarów 
Częstotliwość badań Wartości dopuszczalne 

1 Sprawdzenie podłoża i koryta Wg OST D-04.01.01[10] 

2 Sprawdzenie Ew. podbudowy 
Wg OST, norm, wytycznych wymienionych w punkcie 
5.4 

3 Sprawdzenie obramowania Wg OST D-08.01.01a [17];          
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nawierzchni D-08.01.02 
[18]; D-08.03.01 [19];                     
D-08.05.00 [20] 

4 

Sprawdzenie podsypki 
(przymiarem liniowym lub 
metoda 
niwelacji) 

Bieżąca kontrola w 10 
punktach 
dziennej działki roboczej: 
grubości, spadków i cech 
konstrukcyjnych w porównaniu 
z dokumentacją projektową  
i specyfikacją 

Wg punktu 5.6; 
Odchyłki od 

projektowanej 
Grubości +/ - 1 cm 

5 
Badania wykonania kostki nawierzchni z 

a) Zgodnie z dokumentacją 
projektową 

Sukcesywnie na każdej działce 
roboczej 

  

b) położenie osi w planie 
(sprawdzone geodezyjnie) 

Co 100 m i we wszystkich 
punktach charakterystycznych 

Przesunięcie od osi 
projektowanej do 2 cm 

c) rzędne wysokościowe 
(pomierzone instrumentem 
pomiarowym) 

Co 25m w osi i przy 
krawędziach oraz we 
wszystkich punktach 
charakterystycznych 

Odchylenia: +1 cm; 
-2cm 

d) równość w profilu 
podłużnym 
(wg BN-68/8931-04[8] łatą 
czterometrową 

Jw. Nierówności do 8 mm 

e) równość w przekroju 
poprzecznym (sprawdzona łatą 
profilową z poziomnicą i 
pomiarze prześwitu klinem 
cechowanym oraz przymiarem 
liniowym względnie metodą 
niwelacji) 

Jw. 
Prześwit między łatą a 
powierzchnią do 8 mm 

f) spadki poprzeczne 
(sprawdzone metodą niwelacji) Jw. 

Odchyłki od 
dokumentacji 

projektowej do 3% 
g) szerokość nawierzchni 
(sprawdzona przymiarem 
liniowym) 

Jw. 
Odchyłki od szerokości 

projektowanej do 
+/-5 cm 

h) szerokość i głębokość 
wypełnienia spoin i szczelin 
(oględziny i pomiar 
przymiarem liniowym po 
wykruszeniu dług. 10 
cm) 

W 20 punktach 
charakterystycznych 
dziennej działki roboczej 

Wg pktu 5.7.3 

i) sprawdzenie koloru kostek i 
desenia ich ułożenia Kontrola bieżąca  

Wg dokumentacji 
projektowej lub decyzji 

Inżyniera 

 

 



 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

Strona | 86  

 

6.3. Badania wykonanych robót 

Zakres badan i pomiarów wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej podano w tablicy 3. 

Tablica 3. Badania i pomiary po ukończeniu budowy nawierzchni 

Wyszczególnienie badań i pomiarów Sposób sprawdzenia 

Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego 
nawierzchni, krawężników, obrzeży, 
ścieków 

 
Wizualne sprawdzenie jednorodności wyglądu, 
prawidłowości desenia, kolorów kostek, spękań, plam, 
deformacji, wykruszeń, spoin i szczelin 

Badanie położenia osi nawierzchni w 
planie 

Geodezyjne sprawdzenie położenia osi, co 25 m  
i w punktach charakterystycznych (dopuszczalne 
przesunięcia wg tab. 2, lp. 5b) 

Rzędne wysokościowe, równość podłużna 
i 
poprzeczna, spadki poprzeczne i 
szerokość 

Co 25 m i we wszystkich punktach 
charakterystycznych (wg metod i 
dopuszczalnych wartości podanych w tab. 2, lp. od 5c 
do 5g) 

Rozmieszczenie i szerokość spoin i 
szczelin w nawierzchni, pomiędzy 
krawężnikami, obrzeżami, ściekami oraz 
wypełnienie spoin 

Wg punktu 5.5 i 5.7.3 

 

7.0.OBMIAR ROBÓT 
 
7.1.Ogólne zasady obmiaru robot. 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne”. 

7.2.Jednostka obmiarowa. 
Jednostka obmiarowa jest: m2 (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy, m2 (metr kwadratowy) 
wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej. 

8.0.ODBIÓR ROBÓT. 
 
8.1.Ogólne zasady odbioru robot. 
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST „Wymagania ogólne” 

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Inżyniera, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji według punktu 6 dały 
wyniki pozytywne. 

8.2.Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

• przygotowanie podłoża i wykonanie koryta, 
• wykonanie podbudowy, 
• wykonanie podsypki pod nawierzchnie, 
• ewentualnie wypełnienie dolnej części szczelin dylatacyjnych. 
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9.0.PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1.Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności. 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w OST „Wymagania ogólne”. 

9.2.Cena jednostki obmiarowej. 
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje: 

• prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
• dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
• wykonanie koryta, 
• ew. wykonanie warstwy odsączającej, 
• wykonanie podbudowy z kruszywa, 
• wykonanie podsypki, 
• ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
• przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 

 

10.0.PRZEPISY ZWIĄZANE. 
 
10.1. Normy 

1.PN-EN 197-1:2002 Cement. Cześć 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu 
powszechnego użytku. 
2.PN-EN 1338:2005 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań. 
3.PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych. 
4.PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; piasek. 
5.PN-88 B/32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
6.BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie. 
7.BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaźnika piaskowego. 
8.BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i łatą. 
9.PN-B-04111 Materiały kamienne. Oznaczanie ścieralności na tarczy Boehmego 

10.PN-B-06250 Beton zwykły 

 

 

 

          


