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ST   00.00 WYMAGANIA OGÓLNE   

1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach 
budowlanych. 

1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stosować jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zaleceniu zgodnie z ustawą o 
zamówieniach publicznych i realizacji oraz  rozliczaniu robót w zamówieniach publicznych. 
Zaleca się również wykorzystanie niniejszej specyfikacji ST przy  zlecaniu robót budowlanych realizowanych ze 
środków poza budżetowych (nie objętych  ustawą o zamówieniach publicznych). 

1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte  w niniejszej specyfikacji obejmują  wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami 
technicznymi.  

1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć : 
 a) budynek wraz z instalacją i urządzeniami technicznymi, 
 b) budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 

c) obiekty małej architektury 
 

1.4.2. budynku - należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem wydzielony z 
przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
 
1.4.3 budynek mieszkalny jednorodzinny – należy przez to rozumieć budynek wolno stojący albo budynek o 
zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiąc 
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali mieszkaniowych 
albo jednego lokalu mieszkaniowego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej nieprzekraczającej 30 % 
powierzchni całkowitej budynku.  
 
1.4.4. Budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem małej 
architektury, jak : lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno stojące maszty 
antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), 
ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, 
oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, pomniki, a także części 
budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny 
i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 
 
1.4.5. obiekcie małej architektury - należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki, 

śmietniki. 
 

1.4.6. tymczasowym obiekcie budowlanym - należy przez to rozumieć obiekt budowlany przeznaczony do 
czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne 
miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, 
pawilony sprzedaży ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 
 

PDF stworzony przez wersję demonstracyjną pdfFactory www.pdffactory.pl/

http://www.pdffactory.pl/
http://www.pdffactory.pl/


4 
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________ 
Remont pokoi mieszkalnych, łazienek, pomieszczeń socjalnych, pracowniczych i magazynowych oraz korytarzy na parterze oddziału I i łącznika C w Domu Pomocy Społecznej Nr 1  
im. Marie Juchacz w Gorzowie Wlkp .przy ul. Podmiejskiej Bocznej 10  
 
 
 

1.4.7. budowie - należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także 
odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
 

 1.4.8. robotach budowlanych - należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na przebudowie, 
montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 

 
1.4.9. remoncie - należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych 
polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
 
1.4.10. urządzeniach budowlanych - należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place 
postojowe i place pod śmietniki. 
 
1.4.11. terenie budowy - należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 
przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
 
1.4.12. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane - należy przez to rozumieć tytuł prawny 
wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku 
zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót budowlanych. 
 
1.4.13. pozwoleniu na budowę - należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na rozpoczęcie i 
prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 
 
1.4.14. dokumentacji budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem  
budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis 
służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą 
montażu także dziennik montażu. 
 
1.4.15. dokumentacji powykonawczej - należy przez to rozumieć dokumentację budowy z naniesionymi zmianami 
dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. 
 
1.4.16. terenie zamkniętym - należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach prawa 
geodezyjnego i kartograficznego: 

a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych. 

b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
 
1.4.17. aprobacie technicznej - należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, stwierdzającą jego 
przydatność do stosowania w budownictwie. 
 
1.4.18.właściwym organie — należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ 
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
 
1.4.19.wyrobie budowlanym — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wza-
jemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
 
1.4.20. organie samorządu zawodowego — należy przez co rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. z 2001 r. 
Nr 5. póz. 42 z późn.. zm.). 
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1.4.21. obszarze oddziaływania obiektu - należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na 
podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowaniu 
tego terenu. 
 
1.4.22. opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za określone ustawą 
obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
 
1.4.23. drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną, 
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidzianą do 
usunięcia po ich zakończeniu. 
 
1.4.24. dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 
 
1.4.25. kierownika budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania robotami i 
do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawową odpowiedzialność za 
prowadzoną budowę. 
 
1.4.26. rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę z 
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie wyliczeń, 
szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru budowlanego. 
 
1.4.27. laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego, wykonawcy lub 
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzania niezbędnych 
badań i prób związanych z oceną jakości stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót. 
 
1.4.28. materiałach — należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również różne 
tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
1.4.29. odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone -z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo 
dla danego rodzaju robót budowlanych. 
 
1.4.30. poleceniu Inspektora nadzoru — należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z 
prowadzeniem budowy. 
 
1.4.31. projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą autorem 
dokumentacji projektowej. 
 
1.4.32. rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych 
funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
 
1.4.33. przedmiarze robót - należy przez to rozumieć zestawienie przewidzianych do wykonania robót według 
technologicznej kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych jednostkach 
przedmiarowych. 
 
1.4.34. części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego zdolną do 
spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i przekazania do eksploatacji. 
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1.4.35. ustaleniach technicznych — należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z dokumentacją projektową, ST i 
poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren 
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnym i administracyjnymi; poda lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy oraz dwa egzemplarze 
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru 
końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa 
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. 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 
Dokumentacja projektowa, ST 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 i poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkość liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacja projektową i ST. 
Wielkości określane w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartość: 
docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech 
nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancjami. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją projektową lub ST i 
mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy 
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  

Wykonawca jest zobowiązany da zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje ; będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców,  wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony robót, wygody społeczności i innych 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony 
środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub 
własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego 
sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed; 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi przepisami, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji 
robót albo przez personel wykonawcy. 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania   budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru i 
zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował. dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy 
dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 
Zamawiającego. 
 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych 
wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i 
ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w 
obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, 
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru. 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią 
odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się. że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty 
rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów.  
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji  państwowej i 
samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót . Np. rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 5 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa ; higieny pracy podczas wykonywania robót  
budowlanych. (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, póz. 401). 
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Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych ; będzie w pełni odpowiedzialny  za wypełnienie wszelkich 
wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie 
informować inspektora nadzoru o swoich działaniach. przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. 

2. MATERIAŁY 

2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi, inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamiany lub wydobywania 
materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w ST w celu udokumentowania, że 
materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania ST w czasie postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, aprobatami 
technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (ST). 

2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów z 
jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany 
dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną 
przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty związane z 
dostarczeniem materiałów do robót chyba, że postanowienia ogólne lub szczegółowe warunków umowy stanowią 
inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą formowane w 
hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z  innych miejsc wskazanych w 
dokumentach umowy będą wykorzystane do robot lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub 
wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym 
obszarze. 
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, 
bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiał, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiałów, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, były  
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości  do robót i były dostępne do kontroli 
przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów do 
wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później 
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
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3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na 
jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 
odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie 
organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robot ma być utrzymywany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych 
robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed 
użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
 
4. TRANSPORT 

4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do Stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na 
jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji 
projektowe). SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 
odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie 
odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd drogi 
pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami 
na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową. wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót 
oraz poleceniami Inspektora i nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu wszystkich elementów robót 
określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i wykonywaniu robót zostaną, 
jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. 
Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na 
wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i 
wytycznych. 
Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie później niż w 
czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w 
takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBOT 

6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości i PZJ, w  którym  przedstawi on zamierzony 
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie 
robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST. 
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Program  zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot. 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, system 
(sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i 
urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza 
zlecić prowadzenie badań), 
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków 
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
Inspektorowi nadzoru, 
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w 
mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, 
kruszyw itp. sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania 
poszczególnych elementów robót. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakość; robót i stosowanych materiałów. Wykonawca zapewni 
odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą 
stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości  są określone w ST. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone. Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umowa. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich 
inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informuje o  jakichkolwiek niedociągnięciach 
dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod 
badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor 
nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy 
niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość 
tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i  robót  ponosi Wykonawca. 

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

 6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie 
obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne    procedury, 
zaakceptowane prze: Inspektora nadzoru. 
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadom i inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i 
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania. Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki  
do akceptacji Inspektora nadzoru. 

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

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania  
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. 
Do umożliwienia jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc Wykonawcy i producenta 
materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji  systemu kontroli robót prowadzonego przez   
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymogami ST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
 Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i  prowadzić niezależne od Wykonawcy, na swój koszt.  
Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci 
Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo     
oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową 
i ST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek    poniesione 
zostaną przez Wykonawcę. 

     6.7. Certyfikaty i deklaracje 
       Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
       1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami      

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i 
informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 99/98), 

      2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
• Polską Normą lub 
• aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte 

certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
      3. znajdują się w wykazie wyrobów, o którym mowa w rozporządzeniu MSWiA z 1998 r. (Dz. U. 98/99). 
      W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia dostarczona do 

robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 
[1] Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w 
okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika 
budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa 
ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, 
bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach, 
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• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów 
robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub 
wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót. 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem kto je 
przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi 
nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia 

lub zajęciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania 
się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
[2] Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów 
robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w 
ST. 

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

[4] Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę, 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

[5] Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio    zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 
przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBOT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i ST, w 
jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych 
robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
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Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub  gdzie indziej 
w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg 
ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą 
do celu  miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie. 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych,KNR-ach oraz  KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie 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 wymagają 
badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie 
trwania robót. 

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

 
8.  ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu. 
b) odbiorowi częściowemu. 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu!, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu, 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych robót oraz 
ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji  ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających , legających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu  robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
Gotowość dane; 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. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających 
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym 
robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu (ilości) 
oraz jakości. 
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Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę 
wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia 
przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru 
i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją 
projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót 
zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych. zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w poszczególnych 
elementach konstrukcyjnych ; wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru 
ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach 
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektowa i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma 
większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu. komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 
stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego przez 
Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
3. recepty i ustalenia technologiczne, 
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem zapewnienia 
jakości (PZJ), 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa 
zgodnie z ST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
8. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego 
robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w 
okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad 
opisanych w punkcie 8.4. ,,Odbiór ostateczny robót". 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla 
danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i przyjęta 
przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
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Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie czynności, 
wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na 
teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu organizacji 
ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem 
dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami  bezpieczeństwa  ruchu, 
(c) opłaty/dzierżawy terenu, 
(d) przygotowanie terenu, 
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp. chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu, 

      (f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
      9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

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

      (b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
     9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 

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

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

Nr 120 póz. 1268, z 2001 r. Nr 5 póz. 42, Nr 100 póz, 1085, Nr 110 póz. 1190, Nr 115 póz. 1229, Nr 129   póz. 
1439 i Nr 154 póz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 póz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 póz. 718). 

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

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

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy  
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 póz. 401). 
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ST 01.00 ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
  

1. WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
rozbiórkowych  

 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST  

- rozbiórka elementów murowanych (ściany) 
- rozbiórka okładzin ściennych i posadzkowych  
-     demontaż stolarki drzwiowej 
- zeskrobanie farby olejnej z tynków wewnętrznych 
-  skucie tynków 
- wykucie otworów  
- pozostałe rozbiórki i demontaże 

  
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem robót rozbiórkowych zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje, 

ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące przedmiot i 
wymagania jakościowe wykonanych robót rozbiórkowych.  

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy przestrzegać zasad podanych w normie i w planie bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, oraz zachować warunki bezpieczeństwa pracy robotników oraz osób postronnych mogących się 
znaleźć w pobliżu miejsca (strefy ) rozbiórki lub wyburzenia, zgodnie z ustaleniami rozporządzenia Ministra 
Budownictwa z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano 
– montażowych i rozbiórkowych /Dz.U. nr. 13 z dnia 10.kwietnia 1972 r. poz. 93/, przewiduje wykonanie robót 
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych część I – Roboty 
ogólnobudowlane MBiPMB  i ITB, Warszawa 1977, wyd. II oraz w dostosowaniu do warunków techniczno – 
organizacyjnych podanych w Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju robót. 

 
Roboty, materiały i urządzenia do wykonywania w/w robót winny odpowiadać integralnie wymogom określonym w 
niżej wymienionych polskich i branżowych normach 
  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i bezpieczeństwo ich wykonania oraz za ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 
2. MATERIAŁY  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00„Wymagania ogólne„ 
pkt.2  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Sprzęt do wykonania robót rozbiórkowych wg opracowanej przez Wykonawcę organizacji robót    
Sprzęt ma spełniać wymogi BHP. osoby go obsługujące powinny być odpowiednio przeszkolone. 
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4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2 Transport  
Zastosowane materiały mogą być przewożone środkami transportu przydatnymi dla danego asortymentu pod 
względem możliwości ułożenia i umocowania ładunku oraz bezpieczeństwa transportu.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  

- Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych należy : 
a. opracować projekt organizacji robót  
b. plan bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia   

5.3. Przy wykonywaniu robót rozbiórkowych należy przestrzegać zasad podanych w normie w planie bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia, oraz zachować warunki bezpieczeństwa pracy robotników oraz osób postronnych mogących się 
znaleźć w pobliżu miejsca (strefy ) rozbiórki lub wyburzenia, zgodnie z ustaleniami rozporządzenia Ministra 
Budownictwa z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano 
– montażowych i rozbiórkowych /Dz.U. nr. 13 z dnia 10.kwietnia 1972 r. poz. 93/, przewiduje wykonanie robót 
zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych część I – Roboty 
ogólnobudowlane MBiPMB  i ITB, Warszawa 1977, wyd. II oraz w dostosowaniu do warunków techniczno – 
organizacyjnych podanych w Katalogach Norm Prawa dla tego rodzaju robót  
  
Rozbiórki należy wykonać zgodnie z przyjętą technologią i wywozem elementów z rozbiórki w miejsce wskazane 
staraniem Wykonawcy i na jego koszt.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
Wszystkie roboty rozbiórkowe powinno być poddane kontroli przed rozpoczęciem jak i w trakcie ich wykonywania.  
6.3. Warunki badań  powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez  Inspektora nadzoru.    

 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Obmiar robót należy wykonywać w m2 rozbiórek elementów wykonanych z cegły, w szt. demontażu stolarki 
drzwiowej, w m2 zeskrobanie farby olejnej z tynków wewnętrznych, w m2 skucia tynków, m2 rozbiórki posadzki. 
7.3 Wielkości obmiarowe robót rozbiórkowych określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8  
8.2. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli  
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały pozytywne wyniki. 
8.3. Wymagania przy odbiorze określa norma plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia  
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodność z dokumentacją techniczną , 
b. badanie prawidłowości i dokładności wykonania robót rozbiórkowych  
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
Rozporządzenie  Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U Nr 120, poz. 1126) 
Na podstawie art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z 
późn. zm.)  
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ST 02.00  ROBOTY  MUROWE.                                               
 

1.WSTĘP 
1.1 Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót murowych  
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
1.3 Zakres robót objętych ST  
Ściany  z bloczków betonowych  
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

a) roboty budowlane przy wykonywaniu robót murowych należy rozumieć wszystkie prace budowlane 
związane z wykonaniem robót murowych  zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

b) Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
c) procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje poszczególne 

operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje, 
d) ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące przedmiot i 

wymagania jakościowe wykonanych robót murarskich.  
 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Przy wykonywaniu robót murowych należy przestrzegać zasad podanych w normie   PN –68/B-10024  BN –84/6745-
01 oraz  instrukcji producenta bloczków gazobetonowych oraz Aprobatą Techniczna AT –15-2700/2001 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST  
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00 
„Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 
2. MATERIAŁY  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00 „Wymagania 

ogólne” pkt.2  
2.2. Zaprawa cementowo-wapienna Rz=7 MPa  powinna odpowiadać wymogą określonym w normie PN-65/B-14502 
       Zaprawy budowlane cementowo - wapienne        
2.3 Zaprawa cementowa Rz=7Mpa powinna odpowiadać wymogą określonym w normie PN-65/B-14504 Zaprawy 

budowlane cementowe 
2.4 Bloczki betonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonym w normie PN-75/B-06250 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Sprzęt do wykonania robót murarskich  
Wykonawca przystępujący do wykonania robót murarskich, powinien wykazać się możliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.3. Transport  cegły na budowę może odbywać się dowolnymi środkami transportu.  

 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  

Przed rozpoczęciem robót murowych należy : 
a. sprawdzić jakość elementów ściennych, zapraw i innych pomocniczych materiałów  
b. odebrać roboty ziemne i fundamentowe  
c. sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych   

 
5.3  Przy murowaniu ścian, ścianek działowych i pozostałych elementów należy przestrzegać zasad podanych w 
normie PN –68/B-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze    PN –68/B-10024 Przewody 
dymowe  spalinowe i wentylacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.   
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5.3.1.     przygotowanie podłoża przez ustalenie poziomu pierwszej warstwy 
5.3.2 murowanie ściany, ścianek i pozostałych elementów  
5.3.3. usunięcie resztek zaprawy z podłoży i stropów 
 
Ściany z bloczków betonowych   
Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe.  
Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ław fundamentowych. 
Mury należy wykonywać warstwami z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości spoin. 
Bloczki układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  
W zwykłych murach  jeśli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować grubość normową spoiny:  
12 mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm a minimalna 10 mm 
w spoinach pionowych 10 mm przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm a minimalna 5 mm.  
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą .  
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą przy zewnętrznych licach na głębokość 5-
10 mm 
Zaprawa cementowa powinna być zużyta w ciągu 2 godzin, 
Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki 25 i 35. 
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających lub uszczelniających . Stosowanie 
tych dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do stosowania 
w budownictwie przez ITB. Do wykonywania fundamentów i ścian budynku należy stosować zaprawy marki 3,5,8 
przy konsystencji wg stożka pomiarowego 6-8 cm. 
Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowych o konsystencji 7 cm wg stożka pomiarowego dla marki 
zaprawy 5 Mpa 

Przy zastosowaniu cementu portlandzkiego 25 – 1:4 
Przy zastosowaniu cementu portlandzkiego 35 – 1:5 
cement: wapno hydratyzowane: piasek 
1 : 0,3 : 4 
1 : 0,5 : 4,5 

Zaprawa cementowa może być przygotowana i mieszana w betoniarce wolnospadowej lub w węźle betoniarskim 
zasilanym bezpośrednio z silosu.  
W czasie murowania i wiązania zaprawy temperatura powietrza nie powinna być niższa niż + 5C. 
Do przygotowania zaprawy  można używać wyłącznie czystej wody z sieci miejskiej. 
W zależności od warunków atmosferycznych świeża zaprawa powinna być zużyta w ciągu 1-2 godzin. 
W zwykłych murach jeśli nie ma szczególnych wymagań należy przyjmować grubość normową spoiny: 

10mm w spoinach pionowych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15mm, a minimalna 
5mm. 
12mm w spoinach poziomych przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17mm, a minimalna 
10mm, 
Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. 
W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą przy zewnętrznych licach na głębokość 
5-10mm 

Odbiór wbudowanych ościeżnic drzwiowych i okiennych: 
-Odchylenie od pionu i poziomu dla ościeżnic drzwiowych i okiennych nie powinno być większe niż 2mm na 1m i 
nie większe niż 3mm na całej długości stojaka lub nadproża ościeżnicy. 
-Największe dopuszczalne zwichrowanie ościeżnicy z płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2mm. 

Dopuszczalne odchyłki wymiarów muru: 
Zwichrowanie i skrzywienie: 

na długości 1m - 3mm,  
na całej powierzchni ściany pomieszczenia- 10mm 

Odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi: 
na wys. 1m – 3mm,  
na wys. 1 kondygnacji - 6mm, 
na całej wysokości ściany - 20mm 

Odchylenia od kierunku poziomego górnej powierzchni każdej warstwy ściany muru: 
na długości 1m — 1mm,  
na całej długości budynku 15mm 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
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6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań materiałów na ściany i ścianki  powinna być zgodna z PN-80/B-06258 
W szczególności powinny być oceniane : 

- wymiary i kształt bloczków 
- liczbę szczerb i pęknięć 
- odporność na uderzenia  

6.2.2. Warunki badań bloczków i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez  
Inspektora nadzoru.    
  
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchnię ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ściany w stanie surowym i wysokości 
mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu wyższej kondygnacji. Powierzchnię 
filarków oblicza się w metrach bieżących . 
Z powierzchni nie potrąca się powierzchni mniejszych niż 0,5m2.   
7.3 Wielkości obmiarowe ścianek i filarków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1  Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót murowych.  
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze  
Wymagania przy odbiorze określa norma PN –68/B-10024  BN –84/6745-01 
Sprawdzeniu podlega : 

a) zgodność z dokumentacją techniczną , 
b) rodzaj zastosowanych materiałów, 
c) przygotowanie podłoża, 
d) dopuszczalne odchyłki wymiarów murów  
e) dopuszczalne odchyłki od prawidłowego wykonania powierzchni i krawędzi oraz od projektowanych 

wymiarów  
- spoiny pionowe i poziome pomiędzy  poszczególnymi elementami, spoiny nie mogą być  większe niż 3mm,  
- ściany konstrukcyjne muszą być przewiązane wiązaniem murarskim, niedozwolone jest zostawianie strzępi i 

późniejsze  domurowanie ścian, 
- bloczki znajdujące się na krawędziach ścian, otworów drzwiowych i okiennych muszą mieć długość min.115 

mm,  
- spoiny pionowe w poszczególnych warstwach powinny się mijać o min. 80 mm      

  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN –68/B-10024  Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z betonu komórkowego. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
BN-80/B-10021 – Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech geometrycznych 
BN-80/6744-11 – Półfabrykaty budowlane z betonu. Drobnowymiarowe elementy ścienne. 
PN-65/B – 14503 – Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-65/B – 14504 – Zaprawy budowlane cementowe 
PN-88/B-30000 – Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami 
PN-88/B-04300 Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych 
BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie 
PN-86/B-30020 – Wapno 
Aprobata techniczna ITB Nr AT-15-2143/96 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych – Arkady 1989 
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ST 03.00. NADPROŻA  
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

- osadzanie nadproży – kątowniki stalowe  
1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach i kontraktowy  przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST. 

- osadzenie nadproży z kątowników stalowych 
1.4.Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej  rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy osadzeniu nadproży należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z 
osadzeniem nadproży zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe osadzonych nadproży  

1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST  
i poleceniami Inspektora nadzoru.  
Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST.00.00 „Wymagania ogólne” pkt.1.5 
 
2.MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt.2  
2.2. Nadproże z kątownika stalowego 40x40x4cm 
 
3.SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Sprzęt do osadzenia nadproży  
Wykonawca przystępujący do osadzenia nadproży, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi 
i drobnego sprzętu budowlanego  

 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie nadproży  
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport nadproży   należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.   

Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi 
 

5.WYKONANIE ROBÓT  
5.1  Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 

- wytyczenie poziomu osadzania nadproży 
- sprawdzenie miejsc oparcia nadproży - podmurowanie cegłą pełną lub zaprawą cementową 
- osadzenie nadproży 

 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00 „ Wymagania ogólne” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1. Częstotliwość oraz zakres badań osadzonych nadproży być zgodna z PN-80/B-06258 

W szczególności powinna być oceniana : 
- zgodność kształtu i głównych wymiarów nadproży  z dokumentacją techniczną 
- zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu 
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6.2.2. Warunki badań nadproży i innych materiałów powinny być wpisane do dziennika budowy i akceptowane przez  
Inspektora nadzoru.    

 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Długość nadproży oblicza się w metrach bieżących ułożonego nadproża  
7.3 Wielkości obmiarowe nadproży określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót związanych z osadzeniem 
nadproży   
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze  
Wymagania przy odbiorze określa norma BN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech 
geometrycznych 
Sprawdzeniu podlega : 

zgodność z dokumentacją techniczną , 
rodzaj zastosowanych materiałów, 
przygotowanie podłoża, 
prawidłowość osadzenia nadproża  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00 „ Wymagania ogólne”pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy  
Wymagania nie uregulowane powyższym opisem obowiązują wg : 
BN-80/B-10021 - Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech geometrycznych 
PN-65/B - 14503 -Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-65/B - 14504 - Zaprawy budowlane cementowe 
PN-88/B-30000 - Cement portlandzki 
PN-88/B-30001 - Cement portlandzki z dodatkami 
PN-88/B-04300 - Cement. Metody badań. Oznaczenia cech fizycznych 
BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie 
PN-86/B-30020 - Wapno 
PN-79/B-06711 -  Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - Arkady 1989 Stosować się do wymagań 
zawartych w ST „ Wymagania ogólne" 
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ST 04.00.POSADZKA   
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru posadzki 
betonowej zatartej na gładko.  
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST  
-    zabetonowanie bruzd po zdemontowanych ościeżnicach drzwiowych w posadzce betonowej z betonu B-20  
- warstwa wyrównawcza z masy samopoziomującej  

 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu posadzki betonowej należy rozumieć wszystkie prace 
budowlane związane z wykonaniem posadzki  zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe wykonanej posadzki betonowej.  

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Przy wykonaniu posadzki betonowej  zatartej na gładko należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-62/B-
10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST  
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00 
„Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 
2. MATERIAŁY  
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt.2  
2.2. Beton B-20  powinien odpowiadać wymogom określonym w normie PN-88/B-06250 - Beton zwykły   
2.3. zaprawa samopoziomująca na bazie wysokogatunkowych cementów i wypełniaczy mineralnych, o bardzo dobrej 

rozlewności, przyczepności do podłoża oraz dobrych parametrach wytrzymałościowych  
2.4 zaprawa cementowa typu atlas lub równoważna   

 
3 SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Wykonawca przystępujący do wykonania posadzki betonowej, powinien wykazać się możliwością korzystania z 
miksokretu   i drobnego sprzętu budowlanego  

 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Transport.   
Transport mieszanki betonowej na budowę nie powinien powodować jej segregacji, zmian konsystencji i składu 
Mieszanka betonowa musi być transportowana mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami), a czas transportu 
nie może być dłuższy niż: 

- 60 min.- przy temperaturze otoczenia do + 15 °C 
- 40 min.- przy temperaturze otoczenia do +20 °C 

  - 25 min.- przy temperaturze otoczenia do + 30 °C 
Stosowanie środków transportu bez mieszalnika jest nie  dopuszczalne.  
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5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót  

- Przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru warstwy izolacyjnej   
5.3. Przy wykonywaniu posadzki betonowej należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-62/B-10144 Posadzki 
z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.                       
5.3.1 Przygotowanie podłoża : 

- podłoże powinno sprawdzone i przygotowane  
5.3.2. Wykonanie posadzki betonowej 

 
Posadzka  betonowa  powinna  być wykonana jako samodzielna płyta leżąca na warstwie izolacji cieplnej i 
przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z podłożem w zależności od usytuowania i przeznaczenia 
pomieszczenia. 
Grubość posadzki  betonowej  powinna być uzależniona od rodzaju konstrukcji podłogi oraz od stopnia ściśliwości 
warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej. 
Grubość podkładu betonowego  nie powinna być mniejsza niż: 

a)    podkładu związanego z podłożem - 25mm 
b)    podkładu na izolacji przeciwwilgociowej - 50mm 
c)    podkładu pływającego na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z materiału o dużej ściśliwości - 
40mm 

Wytrzymałość podkładu betonowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna być mniejsza niż: na ściskanie 12 Mpa, 
na zginanie 3 Mpa 
Jeśli materiał izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej jest nasiąkliwy i nieodporny na zawilgocenia powinien być 
osłonięty warstwą ochronną przed wykonaniem podkładu. 
Ochronę warstwy izolacji termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą zarobową uzyskuje się 
stosując warstwę ochronną z folii polietylenowej układanej na zakład. 
Szczeliny izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji budynku 
(ścian, słupów, schodów) lub oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża albo posadzki od podkładu. 
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku paskiem styropianu gr. 1cm. 
W konstrukcjach podłóg powinny być uwzględnione szczeliny dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskurczowe. 
Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w których 
zachodzi potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i pęcznienia materiałów. 
Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi stanowi jednocześnie szczelinę dylatacyjną. 
Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w miejscu styku różnych 
konstrukcji podłóg. 
Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one 
dzielić powierzchnię podłogi na pola o powierzchni nie większej niż 36m2 przy długości boku prostokąta nie 
przekraczającej 6m. 
Na wolnym powietrzu pole między szczelinami nie powinno przekraczać 5m2 przy największej długości boku -3m. 
Szczeliny przeciwskurczowe w podkładzie cementowym powinny być wykonane jako nacięcia w świeżym podkładzie 
betonowym o głębokości równej -1/3 - 1/2 grubości podkładu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien 
przekraczać 6 m a w korytarzach 2-2,5 krotnej ich szerokości. 
Beton należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o wysokości równej grubości 
podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczenia z równoczesnym wyrównaniem i zatarciem 
powierzchni. 
Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się nawilżania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy. 
W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymywany w stanie wilgotnym np. przez pokrycie folia 
polietylenową. 
W pomieszczeniach, w których występuję kratki ściekowe należy wykonać spadek do kratek  
 
Wykonanie podkładu samopoziomującego  
Miejsca zgrubienia oraz zbędne elementy wystające należy zlikwidować. 
Większe ubytki i spękania podłoża należy wyrównać za pomocą zaprawy   
Ułożyć folię PE o gr. 0,1 mm na zakład szerokości 20 cm na podłożu istniejącym jako warstwy oddzielającej pola, na 
które będzie wylewany podkład, powinny zostać odizolowane od ścian za pomocą samoprzylepnej taśmy 
dylatacyjnej.  
Dylatacje brzegowe izolują podłogi od ścian oraz dodatkowo kompensują ruchy warstw podłogi podczas wiązania 
zaprawy oraz w trakcie użytkowania. 
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Przed zasadniczym wylewaniem zaprawy należy określić występujące w pomieszczeniu odchyłki od poziomu, np. z 
użyciem reperów wysokościowych. 
Jeżeli podłoże w pomieszczeniu jest poziome, wyrównywanie podłoża w pomieszczeniu można wykonywać bez 
ustawiania reperów w polu wylania, a jedynie z oznaczeniami na ścianie. 
Zaprawę przygotowujemy, wsypując do wiadra suchą masę do odmierzonej wcześniej zimnej wody zdatnej do picia i 
mieszamy mechanicznie.  
Płynna zaprawa, przed samym użyciem, powinna zostać ponownie wymieszana i wylewana w dość szybkim tempie, 
dlatego zaleca się aby zaprawę przygotować jednocześnie w kilku wiadrach. 
Dokładnie wymieszaną zaprawę wylewamy w polu pasami, zaczynając wzdłuż najbardziej oddalonej od wyjścia 
ściany, stopniowo cofając się do wyjścia.  
Przyjmuje się zasadę nie wchodzenia na już wylaną powierzchnię. 
Po wylaniu pasa szerokości ok. 0,5 m zaprawę należy delikatnie rozprowadzić długą stalową pacą. 
Zamaszyste ruchy koliste umożliwiają ściągnięcie nadmiaru zaprawy w kierunku do siebie, a odpowiedni kąt jej 
trzymania umożliwia dodatkowo odpowietrzenie warstwy. 
Podczas wylewania należy sprawdzać, czy powierzchnia nie wykazuje załamań i falowania oraz kontrolować jej 
grubość poprzez zagłębianie calówki lub zapałki. 
Wylewanie zaprawy równolegle do ściany pasami wykonujemy stopniowo na całej powierzchni pomieszczenia.  
W każdym pasie należy powtarzać poszczególne czynności technologiczne ściągania nadmiaru zaprawy oraz 
odpowietrzania z użyciem pacy. 
Odpowietrzanie zaprawy można też wykonać za pomocą specjalnych wałków odpowietrzających. 
Odpowietrzenie to, zwane tepowaniem, jest bardzo skuteczne. 
Przy dużych powierzchniach zaleca się użycie agregatu mieszająco-pompującego o wydajności ok. 22l/min. 
W jednym cyklu miesza on zaprawę z wodą i utrzymując ciągle określoną konsystencję zaprawy podaje ją do 
miejsca wylania oddalonego nawet ó 60 cm, na wysokość 20 m.  
Przy wylewaniu mechanicznym prace również rozpoczynamy wzdłuż najbardziej oddalonej od wyjścia ściany. Wąż 
podający należy prowadzić nisko i jednostajnie, kontrolując grubość wylania prowadzeniem węża.  
W trakcie wylewania zaprawy druga osoba powinna ciągle dopełniać kosz zasypowy maszyny suchą zaprawą z 
worków oraz kontrolować niezmienność parametrów pracy urządzenia. 
Po wylaniu zaprawy w pasie o szerokości 1,0 m należy zatrzymać na chwilę maszynę, aby odpowietrzyć wylaną 
powierzchnię packą stalową lub wałkiem kolczastym.  
 Każdy pas odpowietrzyć należy  przed początkiem wiązania zaprawy. 
Przerwę w pracy agregatu powyżej 20 min trzeba zaplanować i przeczyścić wówczas węże podające. 
Gotowa powierzchnia powinna być wyłączona z ruchu na czas ok. 10 godz. 
Należy unikać przeciągów, nasłonecznienia, nie wolno polewać zaprawy wodą, nakrywać folią.  
W przypadku dużych pól lub przy zmianie grubości warstwy, stosuje się specjalne zastawki. 
Usuwa się je po związaniu zaprawy, a następnie dolewa się kolejne pasy. 
Po stwardnieniu zaprawy należy „przenieść” istniejące w podłożu szczeliny dylatacyjne, nacinając je ostrym nożem 
lub tarczą do betonu. 
W podkładach szczeliny nacina się na powierzchni powyżej 20 m2. 
Przenoszenie dylatacji konstrukcyjnych budynku należy każdorazowo konsultować z projektantem.  
Wykładziny można układać na podkładzie po jego całkowitym wyschnięciu (pomiary z użyciem wilgotnościomierza).  
W pomieszczeniach, w których występuję kratki ściekowe należy wykonać spadek do kratek. 
 
6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00 „ Wymagania ogólne” pkt.6 oraz instrukcji producenta 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań betonów  powinien być zgodny z PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i 
zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.                       
 W szczególności powinna być oceniana : 

- właściwości techniczne zastosowanych betonów  
6.2.2. Warunki badań materiałów izolacyjnych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną zgodnie z ustalonym 
spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą przykładaną w dowolnym miejscu nie powinna wykazywać 
prześwitów większych niż 5mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej lub pochylonej nie 
powinny przekraczać 2 mm/m i 5mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia. 
Należy stosować metody kontroli zgodnie z ST „Wymagania ogólne" i instrukcją producenta. 
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7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchnię posadzki betonowej oblicza się w metrach kwadratowych wykonanej posadzki.  
7.3 Wielkości obmiarowe posadzki betonowej  określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót .  
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze.                       
Sprawdzeniu podlega : 

a.    zgodność z dokumentacją techniczną , 
b     rodzaj zastosowanych materiałów, 
c     przygotowanie podłoża, 
d     prawidłowość wykonania posadzki betonowej  
- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  
- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni posadzki  
- sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem  
- sprawdzenie grubości posadzki  
- sprawdzenie wytrzymałości posadzki  
- sprawdzenie prawidłowości osadzenia w posadzce kratek ściekowych, wkładek dylatacyjnych 

itp.    
   e     sprawdzenie prawidłowości wykonania styków materiałów posadzkowych  
   f      sprawdzenie ścieralności posadzki  

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1 Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.                       
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989  
Aprobaty techniczne materiałów i zalecenia producenta. 
Należy stosować przepisy zgodnie z ST „Wymagania ogólne" 
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ST 05.00. PODŁOGI Z PŁYTEK TYPU „GRES” 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru podłogi i 
cokolików z płytek gresowych  
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST  

- podłogi i cokoliki  z płytek gresowych 
 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu podłogi z płytek należy rozumieć wszystkie prace budowlane 
związane z wykonaniem podłóg z płytek gresowych zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych podłóg  z płytek gresowych  

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Przy wykonaniu podłogi z płytek gresowych należy przestrzegać zasad podanych PN-63/B-10145 Posadzki z płytek 
Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN 176 Płytki  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST  
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00 
„Wymagania ogólne” pkt.1.5 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne „ pkt.2  
2.2. zaprawa klejowa  
2.3. zaprawa fugowa  
2.4. płytki gresowe antypoślizgowe  
2.5. profile wykończeniowe do okładzin ceramicznych   
Płytki gresowe i akcesoria muszą być dostarczone w najwyższej kategorii jakości producenta. 
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Sprzęt do wykonania podłóg z płytek gresowych. 
Wykonawca przystępujący do układania podłogi z płytek gresowych , powinien wykazać się możliwością korzystania 
z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów  
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport materiałów   należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
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5.2. Warunki przystąpienia do robót  
- Przed przystąpieniem do wykonywania posadzki powinny być zakończone wszystkie roboty stanu 

surowego  
- Przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru posadzki betonowej     

5.3. Przy wykonywaniu podłogi z płytek gresowych należy przestrzegać zasad podanych  PN-63/B-10145 Posadzki 
z płytek Wymagania i badania przy odbiorze  

5.3.1 Przygotowanie podłoża; 
5.3.2. Wykonanie podłogi z płytek gresowych  

- sprawdzenie podłoży 
      - ułożenie płytek na klej  

- ułożenie  cokołów na klej  
- spoinowanie płytek  
- oczyszczenie płytek  

  
Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na płaszczyznach poziomych pomieszczeń mokrych oraz w 
pomieszczeniach bez spadków podłogi. 
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni podłóg w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić spadki 
do elementów odwadniających, min. 1.5%. 
Podłoże pod płytki (zaprawa uszczelniająca) powinno być nośne a wytrzymałość na odrywanie powinna być zgodnie 
z PN/B - 10107 lub DIN 18156 nie mniejsza niż 0.5MPa. 
Dla pomieszczeń bez odwodnienia podłogi układać w poziomie wykończeniowym. 
Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa 
płytki. 
Okładziny ceramiczne układać na wodoodpornej zaprawie klejowej  
Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 
Styki (krawędzie) podłoga/ściana spoinować fugą silikonową. Szczelinę przed ułożeniem ww. fug brzegi płytek 
zagruntować podkładem do fug silikonowych. 
Całość powierzchni spoinować fugą mineralną . 
Szerokość fug - 5mm. 
Na krawędziach zewnętrznych murków stosować profil narożny PVC. Profil powinien być dobrany do grubości płytki 
tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować elementy narożne systemowe. 
Uszczelnienia podłoży oraz układanie okładzin ceramicznych musi być wykonywane w jednym cyklu 
technologicznym przez jednego podwykonawcę. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6 oraz PN-63/B-10145 
Posadzka z płytek Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN 176 Płytki gres  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań podłogi z płytek gresowych  powinien być zgodny Instrukcji wykonania podłóg 
z płytek gresowych . 
 W szczególności powinny być oceniane : 

- właściwości techniczne zastosowanych płytek  
6.2.2. Warunki badań materiałów na podłogi gresowe  i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchnię podłogi z płytek gresowych  oblicza się w metrach kwadratowych wykonanej podłogi oraz cokołów w 
metrach bieżących.  
7.3 Wielkości obmiarowe podłogi z płytek gresowych i cokołów z płytek  określa się na podstawie dokumentacji 
projektowej z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8  oraz PN-63/B-10145 Posadzka z 
płytek Wymagania i badania przy odbiorze PN-EN 176 Płytki gres   
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót .  
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8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-63/B-10145 Posadzka z płytek Wymagania i badania przy odbiorze  
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodność z dokumentacją techniczną , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoża, 
d. wygląd zewnętrzny  
e. prawidłowość ukształtowania powierzchni  
f. sprawdzenie połączenia posadzki z podkładem  
g. sprawdzenie prawidłowości wykonania styków  
h.    sprawdzenie wykończenia posadzki  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1.Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-63/B-10145 Posadzka z płytek Wymagania i badania przy odbiorze  
PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
PN-EN 176 Płytki gres nieszkliwione 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Arkady 1989 
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów. 
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ST 06.00.ROBOTY TYNKARSKIE    
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót 
tynkarskich  
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 

 
1.3 Zakres robót objętych ST  

- tynki  cementowo-wapiennych  
- gładzie gipsowe ścian i sufitów  

 
1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu tynków należy rozumieć wszystkie prace budowlane związane z 
wykonaniem robót tynkowych   zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto ”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych robót tynkowych  

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Przy wykonaniu robót tynkowych należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 Roboty tynkowe – 
tynki zwykłe - wymagania i badania przy odbiorze. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST  
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00 
„Wymagania ogólne” pkt.1.5 

 
2. MATERIAŁY  
2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt.2 
2.2. Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie. 
2.3 listwy tynkarskie narożnikowe i dylatacyjne.  
2.4 gips szpachlowy 
2.5 zaprawa cementowo-wapienna 

 
3.SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2 Wykonawca przystępujący robót tynkarskich, powinien wykazać się możliwością korzystania z agregatu 
tynkarskiego, elektronarzędzi, drobnego sprzętu budowlanego.    
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów   
4.3. Transport materiałów  należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  
Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkarskich  powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego 
roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe oraz wbudowane 
szafki i urządzenia. 
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Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5 oC i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
temperatury poniżej 0 oC. W niższych temperaturach można wykonywać tynki tylko przy zastosowaniu odpowiednich 
środków zabezpieczających. 
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki przez pierwsze dwa dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie 
godziny dziennie. 
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe wapienne powinny być w okresie wiązania 
zaprawy (ok. jednego tygodnia) zwilżane wodą.   
 
5.3. Wykonywaniu tynków cementowo-wapiennych  - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-70/B-10100 
Roboty tynkowe – tynki zwykłe - wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane – 
Suche mieszanki tynkarskie. 
5.3.1 Przygotowanie podłoża : 
   - podłoże powinno sprawdzone i przygotowane (stabilne, czyste, suche i nie zmarznięte, wolne od 
zabrudzeń  i luźnych elementów); 

-     zagruntowanie powierzchni  pod tynki unigruntem 
5.3.2. Przygotowanie zaprawy  
5.3.2. Wykonanie tynków  
W zakres robót wchodzi: 

- sprawdzenie i przygotowanie podłoży 
- osadzenie listew narożnikowych 
- zabezpieczenie folią i taśmą powierzchni narażonych na zabrudzenie 
- przygotowanie zaprawy 
- wyznaczenie lica powierzchni tynku 
- mechaniczne wykonanie obrzutki  
 - mechaniczne wykonanie narzutów 
- mechaniczny narzut gładzi z mechanicznym lub ręcznym zatarciem 
- ręczne wykańczanie tynków, tj wykonanie ościeży, gzymsów, itp.  
- montaż kratek wentylacyjnych  

5.3.3. Wykonanie gładzi gipsowej   
 
Wykonanie tynków mechanicznych  
Wykonywane są z dokładnością taką jak tynki tradycyjne zwykłe.      
Przyczepność gładzi nie powinna być mniejsza od 0,45 MPA – do podłoża betonowego i 0,35 MPA podłoża 
gipsowego. 
Stosować w temperaturze + 5 
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż + 5o C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek 
poniżej Oo C. 
Przed rozpoczęciem tynkowania należy przygotować podłoże w zależności od rodzaju podłoża. 
W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm. 
Należy usunąć wszelkie zwisy zaprawy, wypełnić ubytki zaprawą gipsową o składzie: gips budowlany i piasek w 
proporcji 1:1 i konsystencji ok. 7-8cm zanurzenia stożka pomiarowego. 
Odsłonięte części metalowe osadzone lub przechodzące przez tynki gipsowe winny być zabezpieczone przed 
korodującym działaniem gipsu za pomocą powłoki malarskiej a farby ochronnej (farba podkładowa miniowa). 
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji 
tłustych. 
Zaprawę należy przygotować bezpośrednio przed przystąpieniem do tynkowania. Do zaprawy tynkarskiej nie należy 
poza wodą stosować żadnych opóźniaczy wiązania ani plastyfikatorów. 
Konsystencja przygotowanej zaprawy do mechanicznego narzucania powinna wynosić 7cm zanurzenia stożka 
pomiarowego. Konsystencji tej odpowiada współczynnik wodno – gipsowy w/g=0,45-0,48. 
Początek wiązania zaprawy nie może być krótszy niż 60minut od chwili zarobienia zaprawy tynkarskiej wodą. 
Narzut zaprawy na ściany należy prowadzić od góry poziomymi pasami, posuwając się ku dołowi. 
Należy stosować listwy tynkarskie narożnikowe. 

 
Wykonanie gładzi gipsowych : 
Masę przygotowaną poprzez ręczne lub mechaniczne wymieszanie jej z wodą w proporcji 1:0,45 (na 1 kg gipsu 0,45l 
wody ). Tak przygotowaną masę pozostawić na okres 20 min. w celu jej lepszej homogenizacji. 
Podłoże powinno być przygotowane zgodnie z zasadami stosowanymi w budownictwie – należy je oczyścić z kurzu, 
brudu i tłuszczu. 
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Masę nakładać cienką  warstwą (do 1 mm) przy użyciu gładkiej pacy stalowej. 
Masa z jednego zaczynu może być stosowana przez 24 godziny. 
Czas twardnienia zależy od chłonności wody przez materiał, na który jest nakładany (na podłożu gipsowym 2-3 
godzin, na gładkim betonie 12 godzin). 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań tynków powinien być zgodny z PN-70/B-10100 Roboty tynkowe – tynki 
zwykłe - wymagania i badania przy odbiorze. 
W szczególności powinna być oceniana : 

- równość i gładkość powierzchni tynkowanych  
- narożniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń) 

6.2.2. Warunki badań materiałów tynkarskich  i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchnię tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ściany w stanie surowym i wysokości 
mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu wyższej kondygnacji.  
Powierzchnię  sufitów oblicz się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian surowych na płaszczyznę 
poziomą  
7.3 Wielkości obmiarowe tynków określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót .  
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały pozytywne wyniki. 
 
8.4. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-70/B-10100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe - wymagania i 
badania przy odbiorze. PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane – Suche mieszanki tynkarskie.                       
Sprawdzeniu podlega : 

a)    zgodność z dokumentacją techniczną , 
b) rodzaj zastosowanych materiałów, 
c) przygotowanie podłoża, 
d) nierówności powierzchni  

 
Kategoria 
tynku 

Odchylenie 
powierzchni tynku od 
płaszczyzny i 
odchylenie krawędzi 
od linii prostej 

Odchylenie powierzchni i krawędzi 
od kierunku pionowego 

Odchylenie powierzchni i 
krawędzi od kierunku 
poziomego 

Odchylenie 
przecinających się 
płaszczyzn od kąta 
przewidzianego w 
dokumentacji 

III Nie większe niż 3 mm 
na całej długości łaty 
kontrolnej 2m. 

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

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

Nie większe niż 3mm 
na 1m 

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9  
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni tynku gipsowego  
według cen jednostkowych, które obejmują : 

• dla czynności przygotowawczych : 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
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- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- przygotowanie podłoża, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
• dla wykonania tynku cementowo-wapiennego  
- wykonania tynku cementowo-wapiennego 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

Wymagania nieuregulowane powyższym opisem obowiązują wg. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe – tynki zwykłe - wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane – Suche mieszanki tynkarskie. 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych   
PN-75/C-04630 Woda do celów budowlanych. Wymagania i badania 
DIN 18 558 powierzchnie wewnętrzne  
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano montażowych. - Arkady . Należy stosować przepisy 
zgodnie z ST „Wymagania ogólne" 
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ST 07.00.OKŁADZINY CERAMICZNE  
1. WSTĘP  
1.1. Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru okładzin ścian z 
płytek ceramicznych.  
 
1.2 Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3 Zakres robót objętych ST  

- okładziny ścienne z płytek ceramicznych  
 

1.4 Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu okładzin ściennych z płytek ceramicznych należy rozumieć 
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem okładzin ceramicznych zgodnie z ustaleniami 
projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe wykonanych okładzin ściennych z płytek ceramicznych  

 
1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót  
Przy wykonaniu okładzin ściennych z płytek ceramicznych  należy przestrzegać zasad podanych PN-75/B-10121  
Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST  
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00 
„Wymagania ogólne” pkt.1.5 
 
2. MATERIAŁY 
 2.1.  Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST 00.00 „Wymagania 
ogólne” pkt.2  
2.2. zaprawa klejowa  
2.3 zaprawa fugowa  
2.4 płytki ceramiczne o wym. 20x25 powinny odpowiadać wymogom określonym w normie  PN-74/B-12031 
Płytki ceramiczne i akcesoria muszą być dostarczone w najwyższej kategorii jakości producenta. 
 
3 SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprzęt do wykonania okładzin ściennych 
Wykonawca przystępujący do okładania ścian  płytkami, powinien wykazać się możliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego  
 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie materiałów  
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed 
opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport materiałów   należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane materiały przed wpływami atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
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5.2. Warunki przystąpienia do robót  
- Przed przystąpieniem do wykonywania okładzin powinny być zakończone wszystkie roboty  stanu 

surowego  
- Przed rozpoczęciem prac należy dokonać odbioru podłoża    

nośność 
stabilność  
czystość 
równość 
nie nasiąkliwość  

5.3. Wykonywaniu okładzin z płytek  - należy przestrzegać zasad podanych PN-75/B-10121  
Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze  
5.3.1 Przygotowanie podłoża : 

- podłoże powinno sprawdzone i przygotowane  
5.3.2. Wykonanie okładzin ściennych z płytek 

- sprawdzenie podłoży 
      - ułożenie płytek na klej  

- spoinowanie płytek  
- oczyszczenie płytek  
 

Wykonanie okładzin z płytek ceramicznych na ścianach  
Przed przystąpieniem do okładzinowania powierzchni ścian należy sprawdzić jakość podłoża zarówno pod 
względem wytrzymałościowym jak i geometrii ścian.  
Dla ścian w pomieszczeniach mokrych należy sprawdzić jakość wykonania izolacji wg póz. „uszczelnienia podłoży 
pod okładziny ceramiczne". Należy sprawdzić usytuowanie i poziomy osadzenia elementów armatury i uzbrojenia.  
Płytki należy rozmierzać tak, aby docinki płytek przy krawędziach (końcach ścian) miały wymiar większy niż połowa 
płytki.  
Spoiny podziałów ściennych powinny być skomponowane (w jednej linii lub w równych odstępach) ze spoinami 
podłogowymi. 
Okładziny ceramiczne w pomieszczeniach mokrych układać na wodoodpornej zaprawie klejowej  
Warstwa kleju pod płytki nie może zawierać pustych miejsc. 
Na krawędziach zewnętrznych oraz przy zakończeniach okładziny stosować profile narożne i wykończeniowe PVC.  
Profil powinien być dobrany do grubości płytki tak, aby licował z płytką w obu kierunkach. W narożnikach stosować 
elementy narożne systemowe. 
Spoiny na styku ściana/ściana oraz styki z elementami uzbrojenia spoinować fugą silikonową.  
W pomieszczeniach natrysków spoinować po zagruntowaniu podkładem do fug silikonowych. 
Całość powierzchni spoinować fugą mineralną, szer. fugi 3mm.  
Uszczelnienia podłoży oraz układanie okładzin ceramicznych musi być wykonywane w jednym cyklu 
technologicznym przez jednego podwykonawcę.  

 
6.KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00 „ Wymagania ogólne” pkt.6 oraz PN-75/B-10121 
Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze 
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań okładzin ściennych z płytek ceramicznych  powinien być PN-75/B-10121 
Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze   
W szczególności powinna być oceniana : 

- dokładność i staranność wykonania okładzin ściennych z płytek ceramicznych  
6.2.2. Warunki badań materiałów na okładziny ścienne  i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika 
budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchnię okładzin ściennych z płytek ceramicznych  oblicza się w metrach kwadratowych wykonanej okładziny  
7.3 Wielkości obmiarowe okładzin ściennych z płytek  określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
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8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8  
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze określa oraz PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania 
i badania przy odbiorze   
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodność z dokumentacją techniczną , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. przygotowanie podłoża, 
d. prawidłowość i dokładności wykonania okładzin z płytek 

  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne  ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00 „ Wymagania ogólne” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana ilość m2 powierzchni okładziny ściennej z 
płytek ceramicznych według cen jednostkowych, które obejmują : 

• dla czynności przygotowawczych : 
- przygotowanie stanowiska roboczego, 
- obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
- przygotowanie podłoża, 
- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów 
• dla okładziny ściennej z płytek ceramicznych  

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

PN-75/B-10121Okładziny z płytek ściennych ceramicznych. Wymagania i badania przy odbiorze  
PN-EN 159 Płytki ceramiczne ścienne 
PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych -Arkady 1989 
Karty techniczne i instrukcje stosowania producenta materiałów. 
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ST 08.00.STOLARKA DRZWIOWA   
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru montażu drzwi z ościeżnicą. 

 
1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 

 
1.3.Zakres robót objętych ST. 

- montaż  ościeżnicy ze skrzydłem drzwiowym  
 
 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu montażu drzwi  z ościeżnicami systemowymi  należy rozumieć 
wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem montażu drzwi płytowych z ościeżnicą 
systemowymi zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe montowanych drzwi  z ościeżnicą systemowymi  

 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy wykonywaniu montażu drzwi z ościeżnicą  należy przestrzegać zasad podanych w normie  
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, ST  
i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót podano w ST 00.00 
„Wymagania ogólne” pkt.1.5 
 
2. MATERIAŁY  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwaniu i składowaniu podano w ST 00.00. „ Wymagania 
ogólne” pkt.2  
2.2.Drzwi płytowe laminowane wg zestawienia stolarki powinny odpowiadać wymogom określonym w normie PN –
72/B91000 
2.3. Ościeżnica drewniana wg zestawienia stolarki  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprzęt do montażu stolarki drzwiowej  
Wykonawca przystępujący do montażu stolarki drzwiowej, powinien wykazać się możliwością korzystania z 
elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego  

 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie stolarki drzwiowej 
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych  przed 
opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport stolarki  należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
Przewożona stolarka  powinny  być ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. 
Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku. 
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 5. WYKONANIE ROBÓT  
 5.1 . Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5  
 5.2. Warunki   przystąpienia do robót  

- Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić wymiary otworów   
- Przed przystąpieniem do montażu stolarki należy sprawdzić jakość elementów i innych materiałów 

pomocniczych  
5.3  Montaż stolarki drzwiowej - należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. 
Okna i drzwi.  
5.3.1. sprawdzenie  i przygotowanie ościeży do osadzenia ościeżnic 
5.3.2. zabezpieczenie  elementów budynku mogących ulec uszkodzeniu przy osadzaniu stolarki 
5.3.3. ustawienie  i zakotwienie ościeży  
5.3.4. wypełnienie  pianką szczeliny między ościeżem i ościeżnicą 
5.3.5. usunięcie  zabezpieczeń i resztek z montażu 
5.3.6. osadzenie skrzydeł drzwiowych  
 
Ościeżnice powinny być osadzone zgodnie z instrukcją wbudowania. Do mocowania nie wolno używać żadnych 
materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby. 
 Na zamontowane wcześniej ościeżnice montujemy skrzydło drzwiowe  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00 „ Wymagania ogólne” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań stolarki drzwiowej powinien być zgodny z PN –66/B-10085 Stolarka 
budowlana . Wymagania i badania techniczne. 
W szczególności powinna być oceniana : 

- zgodność wymiarów 
- jakość  materiałów, z których stolarka została wykonana 
- prawidłowość wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych, 
- sprawność  działania skrzydeł i elementów ruchomych oraz funkcjonowania okuć 

6.2.2. Warunki badań stolarki drzwiowej i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru.  

 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
Powierzchnię stolarki  oblicza się w m2 drzwi, w szt. ościeżnica drewniana  
7.3 Wielkości obmiarowe stolarki  określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem zmian 
zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 

 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi.  
Sprawdzeniu podlega : 

a. zgodność z dokumentacją techniczną , 
b. rodzaj zastosowanych materiałów, 
c. prawidłowość montażu, 
d. pion i poziom zamontowanej stolarki 

Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niż 2mm na 1m wysokości stolarki jednak nie 
więcej niż 3mm na całej długości elementu ościeżnicy. 
Różnice wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż: 

a) 1mm przy długości przekątnej do 1m  
b) 2mm przy długości przekątnej do 2m  
c) 3mm przy długości przekątnej powyżej 2m 
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W sprawdzone i przygotowane ościeże, o oczyszczonych z pyłu powierzchniach należy wstawić stolarkę  na  
podkładkach lub listwach. 
Po ustawieniu stolarki  należy  sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Zamocowane  drzwi należy uszczelnić pod względem termicznym. 
Szczelina pomiędzy oknem a ścianą wypełniana jest materiałem uszczelniającym w postaci pianki. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 
PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania. 
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze. 
BN-79/7150-01 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport. 

 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych – Arkady 1989 r. 
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ST  09.00. ROBOTY MALARSKIE   
1.WSTĘP 
1.1.Przedmiot ST. 
Przedmiotem niniejszej ST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich wewnętrznych  

 
1.2.Zakres stosowania ST. 
Specyfikacja jest stosowana jako dokument przy przetargach oraz przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w 
pkt. 1.1. 
1.3.Zakres robót objętych ST. 

- Malowanie z gruntowaniem powierzchni ścian farbą akrylową zmywalną  
- Malowanie z gruntowaniem powierzchni sufitów farbami emulsyjnymi  
 

1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z ustawą Prawa budowlanego, wydanymi do niej rozporządzeniami 
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie: 

- roboty budowlane przy wykonywaniu robót malarskich należy rozumieć wszystkie prace budowlane 
związane z wykonaniem robót malarskich zgodnie z ustaleniami projektowymi, 

- Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane, 
- procedura – dokument zapewniający jakość, „jak, kiedy, gdzie i kto”? wykonuje i kontroluje 

poszczególne operacje robocze – procedura może być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i 
instrukcje, 

- ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierają dane opisujące 
przedmiot i wymagania jakościowe robót malarskich 

 
1.5.Ogólne wymagania dotyczące robót 
Przy wykonywaniu robót malarskich  należy przestrzegać zasad podanych w normie PN-69/B-10285 Roboty 
malarskie budowlane farbami, lakierami  i emaliami na spoiwach bezwodnych  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową,  
ST  i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót  podano w ST 00.00 
„Wymagania ogólne” pkt.1.5 
 
2. MATERIAŁY  
2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwaniu i składowaniu podano w ST 00.00. „Wymagania 
ogólne” pkt.2  
2.2 Farba akrylowa zmywalna  w kolorach dobranych na etapie projektu wykonawczego powinna odpowiadać 

wymogom określonym w normie BN –64/6117-02  
2.3 Farba emulsyjna biała  powinna odpowiadać wymogom określonym w normie BN –64/6117-02  
 
3. SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.3 
3.2. Sprzęt do robót malarskich   
Wykonawca przystępujący do robót malarskich, powinien wykazać się możliwością korzystania z elektronarzędzi  
i drobnego sprzętu budowlanego  

 
4. TRANSPORT  
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.4 
4.2. Pakowanie i magazynowanie  
Przechowywanie w magazynach półotwartych lub zamkniętych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych  przed 
opadami atmosferycznymi. 
4.3. Transport materiałów   należy wykonać zgodnie z wymogami aktualnej normy.   
Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  podano w ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.5 
5.2. Warunki przystąpienia do robót  

- Przed przystąpieniem do wykonywania robót malarskich należy wyrównać i wygładzić powierzchnię 
przeznaczoną do malowania, naprawić uszkodzenia  
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- Następnie  należy powierzchnię zagruntować 
5.3.Przy  roboty malarskich należy przestrzegać zasad podanych w normie  

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami, wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami       emulsyjnymi. 
5.4 Przygotowanie podłoża 

- gruntowanie podłoży ścian 
- zabezpieczenie folią powierzchni narażonych na zabrudzenie przy malowaniu 
- malowanie tynków wewnętrznych   
- usunięcie folii 

Pierwsze malowanie można wykonać po zakończeniu robót poprzedzających, a w szczególności:   
- całkowitym  zakończone  roboty instalacyjne  
- wykonanie podłoża pod wykładziny podłogowe, 
- usunięciu z pomieszczeń  z gruzu i odpadów  

Drugie malowanie można wykonać: 
- po białym montażu 
- po ułożeniu posadzek  

Roboty malarskie wewnątrz budynków powinny być wykonywane po wyschnięciu tynków. 
Przy wykonywaniu robót malarskich wewnątrz budynków nie powinna występować zbyt wysoka temperatura pow. 
30o C oraz przeciągi. 
Powierzchnie tynków powinny być odpowiednio przygotowane a wszelkie ubytki powinny być wyreperowane z 
wyprzedzeniem 14 dniowym. 
Powierzchnie podłoży przewidzianych do malowania powinny być gładkie, równe, wszelkie występy od lica 
powierzchni należy skuć, usunąć lub zeszlifować. 
Podłoża powinny być dostatecznie mocne, nie pylące, nie kruszące się, bez widocznych rys, spękań i rozwarstwień, 
czyste i suche. 
Wilgotność powierzchni tynkowanych przewidzianych pod malowanie farbami emulsyjnymi powinna być nie większa 
niż 4% masy, a farbami olejno-żywicznymi i syntetycznymi nie większa niż 3% masy. 

 
Malowanie farbami akrylowymi : 
Farbę można nanosić za pomocą pędzla, wałka malarskiego lub natrysku 
Przygotować podłoże przez uzupełnienie ubytków, następnie zmyć całą powierzchnię wodnym roztworem środka 
dezynfekującego grzyby i pleśnie zgodnie z instrukcją zamieszczoną na opakowaniu. Jeszcze przed całkowitym 
wyschnięciem powierzchnię pomalować dwukrotnie farbą . 
Do pierwszego malowania farbę rozcieńczyć przez dodatek ok. 5% wody pitnej. Drugą warstwę nanosić farbą o 
lepkości handlowej po wyschnięciu pierwszej warstwy tj. po ok. 2 godz. 
Prace malarskie powinny być prowadzone gdy temperatura otoczenia nie jest niższa niż +50C i nie wyższa niż 
+300C. 
Zbyt niska temperatura podłoża może spowodować spękania powłoki. 
Pomieszczenia po wymalowaniu należy wietrzyć 1-2 dni. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne  zasady kontroli jakości robót podano ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.6  
6.2. Badania w czasie wykonywania robót  
6.2.1 Częstotliwość oraz zakres badań farb malarskich powinien być zgodny z PN–69/B-10280 Roboty malarskie 
budowlane. 
W szczególności powinna być oceniana : 
-  właściwości  zastosowanych farb  
6.2.2. Warunki badań materiałów malarskich i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy i 
akceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Badania powłok z farb emulsyjnych należy przeprowadzać nie wcześniej niż po 7 dniach. 
Powłoki z farb powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, 
zmarszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 
Powłoki powinny mieć jednolity połysk a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe lub półmatowe. 
Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać próbę na wycieranie, zarysowanie, zmywanie, 
przyczepność. 
 
7. OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne  zasady obmiaru  robót podano ST 00.00 „Wymagania ogólne” pkt.7 
7.2. Jednostka i zasada obmiarowania  
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Powierzchnię robót malarskich  oblicza się w metrach kwadratowych   
7.3 Wielkości obmiarowe robót malarskich określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem 
zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
8.1 Ogólne  zasady odbioru   robót podano ST 00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.8 
8.2. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót. 
 8.3. Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania ( z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt.6 ST dały pozytywne wyniki. 
8.4. Wymagania przy odbiorze określa norma PN-69/B-10280Roboty malarskie  
Sprawdzeniu podlega : 

a)   zgodność z dokumentacją techniczną , 
b)   rodzaj zastosowanych materiałów, 
c)   wyglądu zewnętrznego : 

- równomierność rozłożenia farby 
- jednolitość natężenia barw i zgodności ze wzorem producenta 
- brak prześwitów i dostrzegalnych skupisk lub grudek  

d)  sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem  
e) sprawdzenie odporności powłok na wycieranie  
f) sprawdzenie odporności na zarysowanie  
g) sprawdzenie odporności na uderzenie 
h) sprawdzenie grubości powłok  
i) sprawdzenie elastyczności powłok  
j) sprawdzenie trwałości powłok  
k) sprawdzenie przyczepności powłok 
l) sprawdzenie odporności na zmywanie wodą 
m) sprawdzenie odporności na zmywanie wodą z mydłem 
n) sprawdzenie wsiąkliwości powłok z farby podkładowej 
o) sprawdzenie nasiąkliwości powłok  

 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności  podano ST 00.00 „ Wymagania ogólne ” pkt.9 
9.2. Podstawą rozliczenia finansowego, będzie umowa  Wykonawcy z  Zamawiającym. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 

 
PN-69/B- 10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych. 
PN-69/B- 10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi. 
PN-67/C- 81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia. 
PN/B- 10107 Badanie wytrzymałości na odrywanie 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych - Arkady 1989. Należy stosować przepisy 
zgodnie z ST „ Wymagania ogólne". 
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