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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
obiekt: ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY
PODSTAWOWEJ w KACZÓRKACH
adres inwestycji: Kaczórki
Inwestor: Gmina Krasnobród
adres Inwestora 22-400 Krasnobród, ul. 3-go Maja 36
branŜa budowlana

SPIS TREŚCI
B-00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE SST-00
B-01.01.00 ROBOTY ZIEMNE SST-01
B-02.01.00 ZBROJENIE I BETONOWANIE KONSTRUKCJI
SST-02
B-03.00.00 ŚCIANY I ŚCIANKI SST-03
B-04.00.00 STROPY SST-04
B-05.00.00 POKRYCIE DACHU, OBRÓBKI BLACHARSKIE, RYNNY I
RURY SPUSTOWE SST-05
B-06.00.00 TYNKOWANIE. TYNKI ZWYKŁE WEWNĘTRZNE I
ZEWNĘTRZNE SST-06
B-07.00.00 OKŁADZINY I PŁYTY GIPSOWO-KARTONOWE
SST-07
B-08.00.00 UKŁADANIE PŁYTEK NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH

SST-08
B-09.00.00 ROBOTY MALARSKIE

SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I
ODBIORU ROBÓT
NR : B - 00.00.00 - WYMAGANIA OGÓLNE
1. WSTĘĘĘĘP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej B - 00.00.00 są wymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót dla obiektów które zostaną wykonane w ramach projektu pn.:
Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej  w Kaczórkach 
Szczególowe Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i nalezy je
stosować w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj ęęęętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne wspólne dla robót objętych
realizacją zadania wg p.1.1., wyszczególnione w SST wg zestawienia:
1.4. Okreśśśślenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poniŜej określenia nalezy rozumieć w kazdym przypadku następująco:
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1.4.1. Obiekt budowlany
- Istniejacy budynek Szkoly podstawowej  
Budynek - obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.
Budowla- obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem malej architektury jak: drogi,
estakady sieci techniczne, budowle ziemne, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia terenu.
Obiekty malej architektury - niewielkie obiekty uzytkowe sluŜące rekreacji codziennej i utrzymania
porządku.
Tymczasowy obiekt budowlany - obiekt budowlany przeznaczony do czasowego
uŜytkowania w okresie krótszym od jego trwalości technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne
miejsce lub rozbiórki, a takŜe obiekt budowlany nie polączony trwale z gruntem.
Budowa - wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a takŜe odbudowę,
rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego.
Roboty budowlane - budowa, a takze prace polegające na przebudowie, montazu, remoncie lub
rozbiórce obiektu budowlanego.
Przedsi ęęęęwzięęęęcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu / uzbrojenia terenu lub
calkowita modernizacja / przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych w planie i przekroju)
istniejącego obiektu / uzbrojenia terenu.
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną calość konstrukcyjną
lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-uzytkowych.
Zadanie moŜe polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową,
utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.
Urząąąądzenia budowlane - urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym
zapewniające moŜliwość uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylącza i
urządzenia instalacyjne, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe, place pod śmietniki.
Inspektor nadzoru- osoba upowaŜniona przez Zamawiającego odpowiedzialna za
nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upowaŜniona do kierowania
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.
Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.
Przedmiar robót - wykaz robót z podaniem ich ilości w kolejności technologicznej ich wykonania.
Pozwolenie na budow ęęęę    - decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie budowy
lub wykonywanie robót budowlanych innych niŜ budowa obiektu budowlanego
Dziennik budowy - zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu
wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu
robót budowlanych, sluŜący do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w toku wykonywania
robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji
technicznej pomiędzy InŜynierem/ Kierownikiem Projektu, Wykonawcą i Projektantem.
Ksi ąŜąŜąŜąŜka obmiarów - akceptowany przez Inspektora Nadzoru zeszyt z ponumerowanymi
stronami, sluŜący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń,
szkiców i ew. dodatkowych zalączników. Wpisy w ksiąŜce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez
Inspektora nadzoru.
Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowę wraz z zalączonym projektem budowlanym,
dziennik budowy, protokoly odbiorów częściowych i końcowych, rysunki i opisy sluŜące realizacji
obiektu, operaty geodezyjne, ksiąŜka obmiarów.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonywania robot, geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność
do stosowania w budownictwie.
Wyrób budowlany - wyrób wytworzony w celu wbudowania, wmontowania zainstalowania lub
zastosowania w sposób trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jako wyrób pojedynczy
lub zestaw wyrobów do stosowania we wzajemnym polączeniu stanowiącym integralną calość
uŜytkową.
Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz
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inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy moŜe równieŜ obejmować
teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed
uciąŜliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.
Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na plaszczyźnie pionowego przekroju w
osi drogi lub obiektu mostowego.
Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia
urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, sluŜąca jednocześnie do
bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
Materialy - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją
projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru / projektanta
1.5. Ogólne wymagania dotycz ąąąące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na
terenie budowy, za metody uŜyte przy budowie, oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST
i poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach przetargowych przekaŜe Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i
wspólrzędne punktów glównych trasy oraz reperów, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na wlasny koszt.
1.5.2. Dokumentacja projektowa.
Dokumentacja projektowa, która zostanie przekazana Wykonawcy po przekazaniu placu budowy:
Projekt wykonawczy - po dwa egzemplarze dokumentacji projektowej).
Dokumentacja projektowa powinna zawierać uzgodnienia z Wlaścicielami terenów przeznaczonych do
tymczasowego lub stalego zajęcia oraz stosownymi instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska
naturalnego.
1.5.3. Zgodno śćśćśćść    robót z dokumentacj ąąąą    projektow ąąąą    i ST.
Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru/ projektanta, stanowią część umowy, a wymagania określone choćby w jednym z
nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w calej dokumentacji.
W przypadku rozbieŜności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich
waŜności wymieniona w „przetargowych warunkach ogólnych lub szczególowych"
Wykonawca nie moŜe wykorzystywać blędów lub opuszczeń w dokumentach przetargowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru/ projektanta, który podejmie decyzję o
wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku rozbieŜności, wymiary podane na piśmie są waŜniejsze od wymiarów określonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.
Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uwaŜane za wartości docelowe, od których
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedzialu tolerancji. Cechy materialów i
elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
mogą przekraczać dopuszczalnego przedzialu tolerancji.
W przypadku, gdy materialy lub roboty nie będą w pelni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i
wplynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materialy zostaną zastąpione innymi,
a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
1.5.4. Rysunki zaakceptowane przez Inspektora Nadzo ru
JeŜeli w trakcie wykonywania Robót okaŜe się koniecznym uzupelnienie rysunków, Wykonawca
sporządzi brakujące rysunki lub Specyfikacje niezbędne do wlaściwego wykonania robót ,na wlasny
koszt w 4 egzemplarzach i przedloŜy je Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.
Inspektor Nadzoru / Projektant winien wnieść uwagi lub zastrzeŜenia dotyczące rysunków, i danych
przedloŜonych przez Wykonawcę w ciągu 28 dni od ich przedloŜenia, a uwagi te lub zastrzeŜenia
winny być uwaŜane za przyjęte przez Wykonawcę o ile nie oprotestuje ich pisemnie w ciągu 7 dni od
ich otrzymania.
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Przed przedloŜeniem rysunków, dokumentów i danych Wykonawca winien skonsultować się z
Inspektorem Nadzoru. O wymogu takiej konsultacji naleŜy poinformować z 7-dniowym wyprzedzeniem i
jeŜeli konsultacji takiej zaŜyczy sobie Inspektor, wówczas Wykonawca winien dostarczyć rysunki w
podanej liczbie egzemplarzy na 7 dni przed datą tychŜe konsultacji.
1.5.5. Rysunki powykonawcze
Wykonawca winien, bez zwloki, wnieść poprawki do dokumentacji i rysunków przedloŜonych
Inspektorowi w związku z modyfikacjami dokonanymi w trakcie wykonywania robót. Wykonawca winien
dostarczyć Inspektorowi rysunki powykonawcze w jasnej i latwej do zrozumienia formie, w trzech
egzemplarzach dla kaŜdego wykonanego odcinka robót.
1.5.6. Zabezpieczenie terenu budowy.
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów
(jezdnie, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji robót, aŜ do ich zakończenia i odbioru ostatecznego. Przed
przystąpieniem do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie
prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obslugiwal wszystkie
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światla ostrzegawcze, sygnaly, itp.,
zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.
Wykonawca zapewni stale warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest
to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora
Nadzoru.
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru, oraz przez umieszczenie tablic informacyjnych, których treść
będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robót.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zaplacie i przyjmuje się, Ŝe jest wlączony w
cenę przetargową.
Dojazdy do dzialek zlokalizowanych w pobliŜu placu budowy winny być utrzymywane przez
Wykonawcę na jego koszt przez caly czas budowy.
1.5.7. Ochrona śśśśrodowiska 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 wykańczania robót Wykonawca będzie:
- utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
- podejmowaæ wszelkie uzasadnione kroki maj¹ce na celu stosowanie siê do przepisów i norm
- dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokól terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciąŜliwości dla osób lub wlasności spolecznej i innych, a wynikających ze skaŜenia, halasu lub
innych przyczyn powstalych w następstwie jego sposobu dzialania.
Stosując się do tych wymagań będzie mial szczególny wzgląd na lokalizację magazynów, skladowisk i
ukopów
Środki ostroŜności i zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza gazami,
- moŜliwością powstania poŜaru,
- uszkodzeniami budynków i budowli w sąsiedztwie prowadzonych robót
Oplaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robót norm określonych w odpowiednich przepisach
dot. punktów powyŜej obciąŜają Wykonawcę.
1.5.8. Ochrona przeciwpo ŜŜŜŜarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpoŜarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy w pomieszczeniach biurowych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
Materialy latwopalne będą skladowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
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przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywolanym jako rezultat
realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.
Materialy, które w sposób trwaly są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do uŜycia.
Nie dopuszcza się uŜycia materialów wywolujących szkodliwe promieniowanie o stęŜeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uŜyte do robót będą mialy świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddzialywania tych materialów na
środowisko.
1.5.10. Ochrona wlasno śśśści publicznej i prywatnej.
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wlasności publicznej i
prywatnej.
JeŜeli w związku z niewlaściwym prowadzeniem robót, zaniedbaniem lub brakiem dzialań ze strony
Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie wlasności prywatnej lub publicznej, to Wykonawca na
swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną wlasność w taki sposób, aby stan naprawionej wlasności
byl nie gorszy niŜ przed powstaniem tego uszkodzenia lub zniszczenia.
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak
rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz będących wlaścicielami tych urządzeń
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wlaściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urządzeń w czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego
rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przeloŜenia instalacji i urządzeń podziemnych na
terenie budowy i powiadomić Inspektora Nadzoru i wladze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O
fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inspektora
Nadzoru i zainteresowane wladze, oraz będzie z nimi wspólpracowal dostarczając wszelkiej pomocy
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane
przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.
JeŜeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować
roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za
wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego
dzialalnością.
Inspektora nadzoru, będzie na bieŜąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy
Wykonawcą a wlaścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z wlasności i dróg wewnętrznych.
JednakŜe, ani Inspektora Nadzoru, ani Zamawiający nie będzie ingerowal w takie porozumienia, o ile
nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
1.5.11. Ograniczenie obci ąŜąŜąŜąŜeńńńń    osi pojazdów.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie gruntu,
materialów i wyposaŜenia na i z terenu budowy. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od wladz co
do przewozu nietypowych wagowo ladunków i w sposób ciągly będzie o kaŜdym takim przewozie
powiadamial Inspektora Nadzoru. Pojazdy i ladunki powodujące nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą
dopuszczone na świeŜo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie
odpowiadal za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
Nadzoru.
1.5.12. Bezpiecze ńńńństwo i higiena pracy
Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i
higieny pracy.
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca ma obowiązek opracować Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia zgodnie z wymogami
Prawa Budowlanego oraz zadbać o jego przestrzeganie.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywal wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne, oraz sprzęt i
odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
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bezpieczeństwa publicznego.
Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypelnieniem wymagań określonych powyŜej nie podlegają
odrębnej zaplacie i są uwzględnione w cenie przetargowej.
1.5.13. Ochrona i utrzymanie robót.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materialy i urządzenia uŜywane do
robót od daty rozpoczęcia, do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu ostatecznego odbioru utrzymanie powinno być
prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalającym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.
W przypadku prowadzenia robót w warunkach wysokiego poziomu wód gruntowych, odwodnienie
wykopów na czas budowy Wykonawca wykona we wlasnym zakresie.
1.5.14. Stosowanie si ęęęę    do prawa i innych przepisów.
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe
oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pelni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.
Wszelkie straty, koszty postępowania, obciąŜenia i wydatki wynikle z lub związane z naruszeniem
jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie
wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji technicznej dostarczonej przez Inspektora Nadzoru, lub
Projektanta.
1.5.15. Równowa ŜŜŜŜnośćśćśćść    norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach przetargowych powolane są konkretne normy i przepisy, które spelniać
mają materialy, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powolanych norm i przepisów o ile w
warunkach przetargu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powolane normy i przepisy są
państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być równieŜ stosowane inne
odpowiednie normy zapewniające równy lub wyŜszy poziom wykonania niŜ powolane normy lub
przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru i
Projektanta.
RóŜnice pomiędzy powolanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokladnie
opisane przez Wykonawcę i przedloŜone Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia.

1.6. Dokumentacja budowy
Dokumentację budowy stanowią:
- Projekt budowlany opracowany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 03.07.2003 w
sprawie szczególowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U z 2003 r. Nr 120, poz.1133 z
późniejszymi zmianami).
- Aprobaty techniczne, certyfikaty lub deklaracje zgodności świadczące o dopuszczeniu do
stosowania uŜytych wyrobów budowlanych, zgodnie z ustawą Prawo Budowlane z 07.07.1994 r.
(Dz.U.
z 2000 Nr 106, poz. 1126 z późniejszymi zmianami.
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót , zgodnie z rozporządzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 02.09.2004. (Dz.U. z 2004 r Nr 202, poz. 2072).
- Dziennik budowy, prowadzony zgodnie z zarządzeniem MGPiB z 15.12.1994 r w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (Mp z 1995 r nr 2 pioz.29)
- Protokoly odbiorów częściowych, końcowych i robót zanikających, z zalączonymi protokolami
badań kontrolnych.
2. MATERIALY
2.1. ŹŹŹŹródla uzyskania materialów do elementów konstrukcyj nych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczególowe informacje dotyczące, zamawiania lub
wydobywania materialów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań laboratoryjnych
oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciąglych badań określonych w SST w celu
udokumentowania, Ŝe materialy uzyskane z dopuszczalnego źródla spelniają wymagania SST w czasie
postępu robót.
Pozostale materialy budowlane powinny spelniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o których mowa w SST.
2.2. Pozyskiwanie materialów miejscowych
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Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od wlaścicieli i odnośnych wladz na pozyskanie
materialów ze źródel miejscowych wlączając w to źródla wskazane przez Zamawiającego i jest
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji
źródla.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spelnienie wymagań ilościowych i jakościowych materialów
pochodzących z jakichkolwiek źródel.
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytulu wydobycia materialów, dzierŜawy i inne jakie okaŜą się
potrzebne w związku z dostarczeniem materialów do robót.
Humus i nadklad czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materialów
miejscowych będą formowane w haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu
robót.
Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagań przetargu lub wskazań Inspektora Nadzoru .
Wykonawca nie będzie prowadzić Ŝadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostaly
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, Ŝe uzyska na to pisemną zgodę Inspektora Nadzoru .
Eksploatacja źródel materialów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na
danym obszarze.
2.3. Materialy nie odpowiadaj ąąąące wymaganiom jako śśśściowym.
Materialy nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z
terenu budowy, bądź zloŜone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, wykonawca
wykonuje na wlasne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezaplaceniem.
2.4. Przechowywanie i skladowanie materialów
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy będą one potrzebne do
Robót, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoją jakość i wlaściwość do Robót i
byly dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru .
Miejsca czasowego skladowania materialów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawcę i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materialów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze
co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem materialu, albo w okresie dluŜszym, jeśli będzie to wymagane dla
badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moŜe być później zmieniany bez zgody Inspektora
Nadzoru.
Koszt wariantowego zastosowania materialów powinien być odpowiednio dostosowany przez
Inspektora nadzoru, jednak wzrost ceny jednostkowej nie będzie mial miejsca.
2.6. Material z rozbiórek
Materialy z rozbiórek będą stanowić wlasność Zamawiającego. Wykonawca zmagazynuje materialy z
rozbiórek w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru.
3. SPRZĘĘĘĘT
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót powinien być zgodny
z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST,
PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru; w przypadku braku
ustaleń w wymienionych wyŜej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru.
Sprzęt będący wlasnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w
dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami
dotyczącymi jego uŜytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do uŜytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
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Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak równieŜ naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
JeŜeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moŜe być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków
Przetargu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
4. TRANSPORT
4.1. Wymagania dotycz ąąąące transportu.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wplyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i wlaściwości przewoŜonych materialów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie przewidzianym
przetargiem.
4.2. Wymagania dotycz ąąąące przewozu po drogach publicznych.
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy transporcie
materialów, sprzętu na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych ladunków i w sposób ciągly będzie o kaŜdym takim przewozie powiadamial
Inspektora Nadzoru.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spelniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych.
Wykonawca będzie usuwać na bieŜąco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót
5.1.1. Przed rozpocz ęęęęciem robót Wykonawca opracuje:
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien skladać się z części opisowej i
graficznej,
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
- projekt organizacji budowy
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z przetargiem, oraz za jako śćśćśćść
zastosowanych materialów i wykonywanych robót, za i ch zgodno śćśćśćść    z dokumentacj ąąąą    projektow ąąąą,
wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót or az poleceniami Inspektora Nadzoru.
- Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji
projektowej
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru.
- Blędy popelnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez
Wykonawcę na wlasny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany bląd okaŜe się skutkiem blędu zawartego w
dokumentacji projektowej lub danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora
Nadzoru.
- Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokladność.
- Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materialów i elementów robót będą oparte
na
wymaganiach sformulowanych w przetargu, dokumentacji projektowej i w SST, a takŜe w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzględni wyniki badań materialów i
robót,
rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materialów, doświadczenia z
przeszlości,
wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wplywające na rozwaŜaną kwestię.
- Polecenia Inspektora Nadzoru powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie przez niego
określonym, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie Wykonawca.
- JeŜeli Wykonawca będzie prowadzil roboty w systemie dwuzmianowym, powinien zapewnić
odpowiedni
potencjal sprzętowy, a takŜe wykwalifikowaną kadrę techniczną oraz zespoly robocze do realizacji
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przetargu w tym systemie.
6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.
6.1. program zapewnienia jako śśśści.
Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru program
zapewnienia jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony
sposób wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami przekazanymi przez
Zamawiającego.
Program zapewnienia jakości winien zawierać:
– organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót,
– organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,
– wykaz zespolów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
– wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów
robót.,
– system proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
– wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli,
– sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapisów pomiarów, a takŜe
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
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia
– Rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i zaladunku materialów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw i t.p.
– Sposób i procedury pomiarów i badań prowadzonych podczas dostaw materialów, wytwarzania
mieszanek i wykonania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jako śśśści Robót.
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć zaloŜoną
jakość robót.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelną kontrolę robót i jakości materialów. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wlączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materialów oraz robót.
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i
wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z przetargiem.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, Ŝe wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt
badawczy posiadają waŜną legalizację, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom
norm określających procedury badań. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem
badań materialów ponosi Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek.
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor Nadzoru będzie mieć zapewnioną moŜliwość udzialu w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora Nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materialów, które
budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materialy nie zostaną przez wykonawcę usunięte
lub ulepszone z wlasnej 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 i raporty z bada ńńńń
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować moŜna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.
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Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
piśmie ich wyniki do akceptacji przez inspektora Nadzoru.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi Nadzoru na formularzach wedlug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
Inspektor nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materialów w
miejscu ich wytwarzania, pozyskiwania, a Wykonawca i producent materialów powinien udzielić mu
niezbędnej pomocy.
6.5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę,
będzie oceniać zgodność materialów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań
dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor Nadzoru moŜe pobierać próbki materialów i prowadzić badania niezaleŜnie od Wykonawcy,
na swój koszt. JeŜeli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są niewiarygodne to inspektor
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleŜnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub
dodatkowych badań, albo oprze się wylącznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodności
materialów i robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, calkowite koszty powtórnych
lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.6. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor Nadzoru moŜe dopuścić do uŜycia tylko te materialy, które posiadają:
- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący Ŝe zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi
określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlaściwych przepisów i
dokumentów technicznych,
- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku
wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeŜeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt.
a, i które spelniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materialów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, kaŜda partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemyslowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez
Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru. Jakiekolwiek materialy, które nie spelniają tych wymagań będą
odrzucone.
6.4. Dokumenty budowy.
6.4.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami § 45
ustawy Prawo Budowlane spoczywa na Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieŜąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
KaŜdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która
dokonala zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska sluŜbowego. Zapisy będą czytelne,
dokonane trwalą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalączone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
zalącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
Do dziennika budowy naleŜy wpisać w szczególności:
– datę przekazania Wykonawcy terenu budowy datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji
projektowej
– uzgodnienie przez Inspektora Nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót
– terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót
– przebieg robót,
– trudności i przeszkody w ich prowadzeniu,
– okresy i przyczyny przerw w robotach
– uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru
– daty zarządzenia wstrzymania robot, z podaniem powodu zgloszenia i daty odbiorów robót
zanikających i ulegających zakryciu,
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– 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 dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót.
– Dane dotyczące sposobu zabezpieczania robót
– Dane dotyczące jakości materialów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z
podaniem kto je przeprowadzil
– Wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzil
– Inne istotne informacje o przebiegu robót
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy wpisane do dziennika budowy będą przedloŜone
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.
Ksi ąŜąŜąŜąŜka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu kaŜdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągly w jednostkach
przyjętych w kosztorysie i wpisuje do ksiąŜki obmiarów.
Dokumenty laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materialów, orzeczenia o
jakości materialów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią zalączniki do odbioru robót.
Winny być udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora Nadzoru.
Pozostale dokumenty budowy.
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wyŜej wymienionych następujące dokumenty:
– pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
– protokoly przekazania terenu budowy,
– umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
– protokoly odbioru robót,
– protokoly z narad i ustaleń,
– korespondencję na budowie.
– plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
6.4.5. 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 Ŝyczenie Zamawiającego.
7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów.
Jakikolwiek bląd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót, lub gdzie
indziej w Specyfikacjach Technicznych, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich
robót. Blędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru .
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej platności
na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w przetargu lub ustalonym przez Wykonawcę i
Inspektora Nadzoru.
7.2. Czas przeprowadzenia obmiaru.
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a takŜe
w przypadku występowania dluŜszej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
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Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumialy i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dolączone w
formie oddzielnego zalącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Rodzaje odbiorów robót - w zaleŜności od ustaleń odpowiednich SST, Roboty podlegają
następującym etapom odbioru:
- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbiór robót zanikaj ąąąących i ulegaj ąąąących zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umoŜliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor Nadzoru.
Gotowość danej części Robót do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
później jednak niŜ w ciągu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o
tym fakcie Inspektora Nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektora nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
8.3. Odbiór cz ęśęśęśęściowy.
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót.. Odbioru częściowego
robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. odbioru robót dokonuje Inspektor
Nadzoru.
8.4. Odbiór ostateczny robót
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,
jakości i wartości.
Calkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez
Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach przetargowych, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w
pkt. 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 przedloŜonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów wykonanych przez InŜyniera, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania
robót z dokumentacją projektową i SST.
W przypadku stwierdzenia przez Komisję, Ŝe jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem
tolerancji i nie ma większego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, Komisja
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach przetargowych.
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokól odbioru
ostatecznego
robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
• Dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli zostala
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sporządzona w trakcie realizacji przetargu.
• Specyfikacje Techniczne (podstawowe z przetargu i ew. uzupelniające lub zamienne).
• Dzienniki Budowy i rejestry obmiarów (oryginaly).
• Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z SST.
• Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materialów zgodnie z SST.
• Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przeloŜenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazania tych robót
wlaścicielom urządzeń.
• Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót (wydruk + wersja cyfrowa) naniesionych na kopii
mapy zasadniczej powstalej z pomierzenia wszystkich elementów treści mapy
zasadniczej sporządzonej na wznowionej lub zaloŜonej od nowa osnowie geodezyjnej po
wykonaniu robót uzupelnionej o następujące elementy:
– rzędne wysokościowe wszystkich elementów drogi w granicach pasa drogowego mierzone co 20m
oraz w punktach charakterystycznych trasy.
– rury ochronne i rzędne wysokościowe sieci uzbrojenia terenu.
– oznaczenia rodzajów nawierzchni dróg , chodników, zjazdów i placów
– W przypadku stwierdzenia niezgodności stanu faktycznego ze stanem prawnym, naleŜy wykonać
dodatkowe podzialy geodezyjne i opracować dokumentację dla celów nabycia gruntów na rzecz
Skarbu Państwa.
• Dokumentację powstalą w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej:
– kopię mapy zasadniczej powstalej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
– kopię mapy ewidencyjnej z zaznaczeniem granic faktycznego pasa drogowego
– ewentualne wynikające z analizy granic mapki jednostkowe dodatkowego podzialu geodezyjnego
wraz z uzyskaniem decyzji na podzial
W przypadku, gdy wg Komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupelniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupelniających wyznaczy Komisja i stwierdzi ich
wykonanie.
8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót".
9. PODSTAWA PLATNO ŚŚŚŚCI (ROZLICZENIA ROBÓT).
9.1. Ustalenia Ogólne
Podstawą platności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową
ustaloną dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawą platności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie
czynności, wymagania i badania skladające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w
Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe robót będą obejmować:
- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zuŜytych materialów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i
transportu na teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
9.2 Warunki przetargu i wymagania ogólne SST B - 00 .00.00
Koszt dostosowania się do wymagań warunków przetargu i wymagań ogólnych zawartych w
Specyfikacji Technicznej B-00.00.00 obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie
wyszczególnione w kosztorysie.
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
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9.3.1. Koszt wybudowania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
– opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru zmian projektu i odpowiednimi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
InŜynierowi
projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,
– ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa
ruchu,
– oplaty dzierŜawy i przygotowanie terenu,
– konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawęŜników, barier, oznakowań i
drenaŜu,
– tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
9.3.2. Koszt utrzymania objazdów, przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
– oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych,
poziomych, barier i światel wraz z e ewentualnym zasilaniem w energię elektryczną,
– utrzymanie plynności ruchu publicznego.
– sprawdzanie poprawności oznakowania w czasie realizacji kontraktu oraz w okresie ewentualnych
przerw w realizacji robót wymagających wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu.
9.3.3. Koszt likwidacji objazdów przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
– usunięcie wbudowanych materialów i oznakowania,
– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
9.3.4. koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi
Zamawiający.
10. PRZEPISY ZWIĄĄĄĄZANE.
10.1. Ustawy i rozporz ąąąądzenia
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montaŜu i
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
Rozporządzenie MGPiBz 14.12.1994r(Dz.U Nr 10 z 1995 r.) w sprawie warunków technicznych jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie
Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25 z 1995r) w sprawie rodzaju i zakresu opracowań
geodezyjno - kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie
Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z
późniejszymi zmianami).
Warunki Ogólne i Szczególowe Przetargu
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi
zmianami).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r - Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr 19, poz. 177 Ustawa z dnia
16 kwietnia 2004 r - o wyrobach budowlanych Dz.U. Nr 92 poz.881 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r -
o ochronie p.poŜ -jedn.tekst Dz.U.Nr 147 z 2002 poz. 1229 Ustawa z dnia 21 grudnia 2004 r. - o
dozorze technicznym Dz.U.Nr 122, poz.1321 z póz. zmianami. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. -
Prawo ochrony środowiska, Dz.U. Nr 62, poz. 627 z póz. zmian.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 września 1997 r. - w sprawie ogólnych
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy(Dz.U. nr 169, poz. 1650)
Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r (Dz.U. Nr 47 poz.401) w sprawie bezpieczeństwa i
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.
Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1779 w sprawie systemów
oceny zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE
Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. Dz.U. Nr 209, poz.1780 w sprawie określenia
polskich jednostek organizacyjnych upowaŜnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych,
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany.
Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. Dz.U. Nr 120, poz.1126 w sprawie informacji
dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. Dz.U. Nr 202, poz.2072 w sprawie
szczególowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego.
Rozporz. Min. Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. Dz.U. Nr 198 poz.2041 w sprawie sposobów
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym.
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Rozporz. Ministra Infrastruktury z dn. 27 sierpnia 2004 r. Zmieniające rozporządzenie w sprawie
dziennika budowy, montaŜu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiającego dane
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 198, poz. 2042).
10.2. Inne dokumenty i instrukcje
- Warunki Techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montaŜowych, (tom I, II III, IV, V)
Arkady, Warszawa 1989-1990
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej,
Warszawa 2003 r
- Certyfikaty i aprobaty techniczne
19

SZCZEGÓLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
NR :B-01.01.00 - ROBOTY ZIEMNE
Kategoria wg CPV :45111200-0
1. WSTĘĘĘĘP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej ogólnej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
liniowych robót ziemnych, które zostaną wykonane w ramach projektu pn.:
Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej  w Kaczórkach 
1.2. Zakres stosowania SST
Szczególowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robót obj ęęęętych SST
Ustalenia zawarte w niniejszych specyfikacjach dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w
zakresie:
- wykopów ręcznych przy istniejących fundamentach budynku
- wykopy ręczne wewnątrz budynku
- umocnienia wykopów
- wykonania podkladów z piasku i pospólki
- zasypanie mechaniczne i ręczne wykopów j.w.
- ubicie wykopów warstwami
- plantowanie terenu po zakończonych robotach
- wywóz lub rozplantowanie nadmiaru ziemi
1.4. Okreśśśślenia podstawowe
określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami i wytycznymi zawartymi w
ST B-00.00.00 - wymagania ogólne pkt 1.4.
1.4.1. Wykop fundamentowy - dla obiektów budowlanych kubaturowych określa dokumentacja,
która powinna zawierać:
– rzuty i przekroje obiektów,
– plan sytuacyjno-wysokościowy
– sposób zabezpieczenia i odwodnienia wykopów
– szczególowe warunki techniczne wykonania robót, np. wymagane zagęszczenie zasypki, nasypu
itp.)
1.4.2. Glęęęęboko śćśćśćść    wykopu - róznica rzędnej dna robót ziemnych po wykonaniu zdjęcia warstwy
urodzajnej.
Wykop śśśśredni - wykop, którego glębokość jest zawarta w granicach od 1 -3m.
Wykop gl ęęęęboki - wykop, którego glębokość przekracza 3 m.
Odklad - miejsce wbudowania lub skladowania (odwiezienia) gruntów pozyskanych w czasie
wykonywania wykopów, a nie wykorzystanych do budowy nasypów oraz innych prac związanych z
trasą drogową.
Wskaźźźźnik zag ęęęęszczenia gruntu - wielkość charakteryzująca stan zagęszczenia gruntu, określona wg
wzoru: Is = ρa/ ρas
gdzie:
ρa - gęstoś. objętościowa szkieletu zagęszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m3),
pas. - maksymalna gęstoś. objętościowa szkieletu gruntowego przy wilgotności optymalnej, zgodnie z
PN-B-04481:1988 [2], slŜ.ca do oceny zagęszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m3).
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1.4.7. Pozostal określenia podstawowe sązgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w ST B- 00.00.00 „specyfikacja ogólna"
1.5. Ogólne wymagania dotycz ąąąące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakoś. ich wykonania oraz za ich zgodnoś. z dokumentacją
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST B - 00.00.00 „pecyfikacja ogólna" pkt. 1.5.
1.5.1. Ponadto:
Wykopy przy istniejących fundamentach, ze względu na ich usytuowanie wykonaćręcznie, wykopy pod
lwy fundamentowe i stopy wykonaćprzy pomocy sprzętu mechanicznego i ręcznie. Wykopy glębsze
niŜ1.5 m, umocnićwypraskami stalowymi

2. MATERIAL (GRUNTY)
2.1. Ogólne wymagania dotycz ąąąące materialw
Ogólne wymagania dotyczące materialw, ich pozyskiwania i skldowania, podano w ST B-00.00.00
„specyfikacja ogólna" pkt. 2.
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny byćwykorzystane przez Wykonawcęw
maksymalnym stopniu do zasypek i nasypów a pozostal grunty rozplanowaćna terenie budowy w
miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru, lub wywieź. je poza teren budowy.

2.1.1. material do umocnienia wykopów - pozostawia siędo decyzji wykonawcy
3. SPRZĘĘĘĘT
3.1. Ogólne wymagania dotycz ąąąące sprz ęęęętu
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST S - 00.00.00 „specyfikacja ogólna" pkt.3.
3.2. Sprz ęęęęt do robót ziemnych
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazaćsięmoŜliwościąkorzystania z
następującego sprzętu do:
- odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, zrywarki, koparki, ldowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.),
- sprzętu zagęszczającego - ubijaki, itp.
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotycz ąąąące transportu
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST S - 00.00.00 „specyfikacja ogólna" pkt. 4.
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wplną
niekorzystnie na jakoś. wykonywanych robót i wlściwości przewoŜonych materialw.
4.2.Transport gruntów
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien byćdostosowany do rodzaju gruntu
(material), jego objętości, sposobu odspajania i zaldunku oraz do odleglści transportu. 
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST S - 00.00.00 „specyfikacja ogólna" pkt. 5. Wykonawca
ponosi odpowiedzialnoś. za dokldne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementów
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie
przez Inspektora nadzoru. 

6. KONTROLA JAKO ŚŚŚŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako śśśści robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S - 00.00.00 „specyfikacja ogólna" pkt. 6.
6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robót zi emnych
Czynności wchodzące w zakres sprawdzania jakości wykonania robót określono w pkt.6.1. ST B-
00.00.00
Wszystkie roboty, które wykazująwiększe odchylenia od cech podanych pkt 5.4 niniejszej specyfikacji
powinny byćponownie wykonane przez Wykonawcęna jego koszt.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1.Ogólne zasady obmiaru robót
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B - 00.00.00 „pecyfikacja ogólna" pkt.7.
7.1.1. Obmiar robót ziemnych
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Obmiar robót będzie określaćfaktyczny zakres wykonanych robót, zgodnie z dokumentacjąprojektowąi SST,
w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.
8. ODBIÓR ROBÓT
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST B - 00.00.00 „pecyfikacja ogólna" pkt.8.
Roboty ziemne uznaje sięza wykonane zgodnie z dokumentacjąprojektową, SST i wymaganiami.
Inspektora nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dal wyniki
pozytywne.
9. PODSTAWA PLTNO ŚŚŚŚCI
Ogólne ustalenia dot. podstawy pltności podano w umowie
10. PRZEPISY ZWIĄĄĄĄZANE.
1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podziali opis gruntów
3. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania
5. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modul odksztalenia nawierzchni
podatnych i podlŜa przez obcią.enie pltą6. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu
7. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze

SZCZEGÓLWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
NR : B- 02.01.00 - ZBROJENIE I BETONOWANIE KONSTRUK CJI
KOD CPV: 45262300- 4
WSTĘĘĘĘP
1.1. Przedmiot szczególwej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej szczególwej specyfikacji technicznej sąwymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonaniem zbrojenia i betonowani konstrukcji zelbetowych dla zadania
p.n.:Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej  w Kaczórkach 
Szczególwe Specyfikacje Techniczne stanowiączę.ćDokumentów Przetargowych i Kontraktowych i
naleŜy je stosowac w zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1.
1.3. Zakres Robót obj ęęęętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmująwymagania dla robót objętych realizacjązadania w
p.1.1. t.j. wykonanie zbrojenia i betonowanie elementów zelbetowych:
–lawy i ściany fundamentowe zelbetowe
–uzupelienie plyty stropowej
–nadproza
–przygotowanie zbrojenia
Deskowanie w/w elementów
•deskowanie systemowe lub tradycyjne
1.4. Okreśśśślenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione poniŜej określenia nalezy rozumieć w kazdym przypadku następująco:
- pręty stalowe wiotkie- pręty do zbrojenia betonu gldkie i zebrowane o średnicy do 40 mm.
- zbrojenie nie sprę.ające - zbrojenie konstrukcji betonowej nie prowadzące do niej naprę.eńw
sposób czynny.
- Beton zwykl- beton o gęstości powyzej 1,8 t/m3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek
chemicznych.
1.4.4. Mieszanka betonowa- mieszanka wszystkich skldników przed związaniem betonu.
- Zaprawa - mieszanka cementu, wody, skldników mineralnych i ewentualnych dodatków
przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.
- Nasiąkliwoś. betonu- stosunek masy wody, ktorązdolny jest wchlną. beton, do jego masy w
stanie suchym.

1.5.Ogólne wymagania dotycz ąąąące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoś. wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na
terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnoś. z dokumentacjąprojektową, SST i
poleceniami Inspektora nadzoru i Projektanta.
1.6. Dokumentacja robót
Dokumentacjęrobót zbrojarskich i betonowych stanowiądokumenty wyszczególnione w p.1.6. ST B-
00.00.00
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2. MATERIAL
Materialmi stosowanymi przy wykonywaniu robót wedlg zasad niniejszej specyfikacji sąmaterial do
zbrojenia i betonowania elementów Ŝelbetowych wyszczególnionych w p. 1.3 . Klasy betonu i gatunki
stali wg dokumentacji projektowej.
2.1. zbrojenie
2.1.1 pręęęęty okr ąąąągl gldkie ze stali gatunku StOS wg PN-H-84023, PN-ISO 6935-1:1998

2.1.2 pręęęęty okr ąąąągl zebrowane ze stali gatunku 34 GS wg PN-H-84023/6, IDT-ISO 6935-2/AK:1998
2.1.3. drut montazowy
Do montazu prętów zbrojenia nalezy uzywać drutu stalowego tzw. wiąząlowego.
2.1.4. podkldki dystansowe
Dopuszcza sięstosowanie stabilizatorów i podkldek dystansowych wylącznie z betonu. Podkldki
dystansowe musząbyćprzymocowane do prętów.
2.2. Beton
elementy wykonaćz betonu klasy oznaczonej wg dokumentacji projektowej dla poszczególnych
obiektów , beton podkldowy pod lawy i stopy B-10.
Wymagania do betonu konstrukcyjnego:
- wymaga sięwykonanie wszystkich elementów konstrukcyjnych z betonu towarowego
wykonanego w betonowni przystosowanej do masowego dozowania skldników.

2.2.1 Kruszywo
•Do betonu nalezy stosowaćkruszywo mineralne wg PN-B-06712 z tym ze marka kruszywa nie
powinna byćnizsza od klasy betonu.
Ziarna kruszywa nie powinny byćwiększe niz:
- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu zbrojenia
- ¾ odleglści w świetle między prętami zbrojenia leŜ.cymi w jednej plszczyźnie prostopadlj
do kierunku betonowania.
2.2.2. Woda
Do przygotowania betonu i skrapiania podlŜy stosowaćwodęodpowiadającąwymaganiom normy PN-
88/B-32250 -Material budowlane. Woda do betonów zapraw. MoŜna stosowaćwodępitnąwodociągową
2.2.3. Piasek
nie powinien zawieraćfrakcji róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek średnioziarnisty domieszek organicznych 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1.0-2,0 mm.
2.2.4. Deskowanie
Deskowanie stóp i ścian fundamentowych plty schodów, stropów, slpów i podciągów wykonaćz
deskowańsystemowych
Alternatywnie dopuszcza sięwykonanie szalunków z deskowańtradycyjnych z tarcicy 25 mm i 38 mm
klasy co najmniej K 27.
3. SPRZĘĘĘĘT
Wykonawca przystępując do wykonania robot fundamentowych winien wykazaćsięmoŜliwościąkorzystania
z n/w sprzętu , gwarantującego wlściwąt.j. speliającąwymagania SST jakoś. robót:
- środka transportowego do przewozenia stali
- nozyc mechanicznych
- giętarki i prościarki do prętów zbrojeniowych
- zgrzewarki
- spawarki
- samochody do transportu mieszanki betonowej
- pompa do betonu
- wibratorów wglębnych do betonu
- środka transportowego
- pil tarczowej

4. TRANSPORT
Pręęęęty do zbrojenia betonu powinny byćprzewoŜone odpowiednimi środkami transportu, w sposób
zapewniający uniknięcie trwalch odksztaleńoraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.
Transport betonu winien odbywaćsięprzy pomocy mieszarek samochodowych, t.z.w. „ruszek". Czas
transportu masy betonowej nie powinien byćdlŜszy niŜ90 minut przy temperaturze +15° C 70 minut
przy temperaturze +20° C 30 minut przy temperaturze  +30° C
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5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Zbrojenie - Przed przystąpieniem do wykonania powierzchnięzbrojenia oczyścićz kurzu i rdzy a
następnie wyprostowaćprzy uzyciu prościarki do prętów.

5.1.1 cięcie prętów nalezy wykonywaćprzy maksymalnym wykorzystaniu material. Cięcie
przeprowadza sięprzy uzyciu nozyc mechanicznych. Dopuszcza sięrówniez cięcie palnikiem
acetylenowym.
5.1.2. Na zimno na budowie mozna wykonywaćodgięcia prętów o średnicach d ≤12 mm. Pręty o
średnicy d > 12 mm powinny byćodginane z kontrolowanym podgrzewaniem.
5.1.2 W przygotowane deskowanie naleŜy ukldaćzbrojenie na podkldkach dystansowych. Minimalna
odleglś. krzywizny pręta do miejsca, gdzie moŜna na nim polŜyćspoinę, wynosi 10 d dla stali A-III i 5
d dla stali A-I.
W miejscach zalmańi zagię. elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegająjednocześnie
wszystkie pręty zbrojenia rozciąganego, naleŜy stosowaćśrednicęzagięcia równąco najmniej 20 d
W jednym miejscu moŜna polączyć50% zbrojenia, w miejscach polączeńnaleŜy dwukrotnie zmniejszyć
rozstaw strzemion.
5.1.3. Ukld zbrojenia konstrukcji musi umoŜliwiaćjego dokldne otoczenie przez jednorodny beton. Po
ulŜeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów zbrojenia względem siebie i względem
deskowania nie moze ulec zmianie.

5.1.4. Pręty zbrojenia lączyćw sposób określony w dokumentacji projektowej. 
5.1.5. Magazynowanie stali
Stal zbrojeniowa powinna byćmagazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z
podzialm na poszczególne średnice i gatunki stali.
5.2. Deskowanie
5.2.1 Deskowanie do robót betonowych powinno byćwykonane w taki sposób aby mogl przenosićobcią.enia
wywolne:
- masąwlsnąoraz masąsprzętu uŜytego do robót betonowych
- masąukldanej mieszanki betonowej z uwzględnieniem obcią.eńdynamicznych od opuszczanej
mieszanki, jak teŜparcia mieszanki w trakcie jej zagęszczania

5.3Betonowanie
5.3.1 W przygotowane deskowanie naleŜy ukldaćzbrojenie na podkldkach dystansowych. W
miejscach zalmańi zagię. elementów konstrukcji, w których zagięciu ulegająjednocześnie wszystkie
pręty zbrojenia rozciąganego, naleŜy stosowaćśrednicęzagięcia równąco najmniej 20 d W jednym
miejscu moŜna polączyć50% zbrojenia, w miejscach polączeńnaleŜy dwukrotnie zmniejszyćrozstaw
strzemion.
5.3.2. Ukld zbrojenia konstrukcji musi umoŜliwiaćjego dokldne otoczenie przez jednorodny beton. Po
ulŜeniu zbrojenia w deskowaniu rozmieszczenie prętów zbrojenia względem siebie i względem
deskowania nie moŜe ulec zmianie.
Minimalna gruboś. otuliny powinna wynosićco najmniej 3 cm
5.3.3. Przed przystąpieniem do betonowania sprawdzićprawidlwoś. wykonania deskowań, zgodnoś.
rzędnych z projektem, obecnoś. wkldek dystansowych zapewniających odpowiedniągruboś. otuliny.
Betonowanie rozpoczą. po uzyskaniu zgody Inspektora Nadzoru.
5.3.4. Przy wykonywaniu elementów konstrukcyjnych naleŜy przestrzegaćwymogów dokumentacji
technologicznej. Betonowanie konstrukcji wykonywaćw temperaturze nie niŜszej niŜ+5° C, zachowuj ąc
warunki umoŜliwiające uzyskanie przez beton wytrzymalści co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznięciem.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 pkt 6.
6.1. badania kontrolne stali
Kontrola jakości robot wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z dokumentacjąprojektową
oraz podanymi powyŜej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
Przy odbiorze dostarczonej stali, na budowie nale Ŝy przeprowadzićnastępujące badania:
–sprawdzenie zgodności przywieszek z zamówieniem sprawdzenie stanu powierzchni wg PN-H-
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93215
–sprawdzenie wymiarów wg PN-H- 93215 sprawdzenie masy wg PN-H-93215
–próba rozciągania wg PN-EN 10002-1+AC1:1998
–próba zginania wg PN-H-04408
Do badania naleŜy pobraćminimum 3 próbki z kaŜdego kręgu lub wiązki. Próbki naleŜy pobraćz
róŜnych miejsc kręgu.
6.1.2. tolerancja wymiarów
Dopuszczalne tolerancje wymiarów w zakresie cięcia, gięcia i rozmieszczenia zbrojenia.
–otulenie wkldek - zwiększenie grubości o 5 mm, nie przewiduje sięzmniejszenia grubości otuliny
–rozstaw prętów w świetle -10 mm odstęp od czol elementu lub konstrukcji - ± 10 mm
–dlgoś. pręta między odgięciami - ± 10 mm miejscowe wykrzywienie - ± 5 mm
Obowiązująnastępujące wymagania:
- dopuszczalne odchylenie strzemion od linii prostopadlj do zbrojenia glwnego nie powinno
przekraczać3 %

6.1.3 wymagania przy odbiorze
Pręty stalowe do zbrojenia betonu powinny odpowiadaćwymaganiom normy PN-H-93215. Stal
przeznaczona do odbioru musi byćzaopatrzona w atest w którym mająbyćpodane:
- nazwa wytwórcy
- oznaczenie wyrobu wg PN-H-93215

6.2. badania kontrolne betonu
Badania powinny obejmować: badanie:
- skldników betonu (cement. kruszywo, woda, domieszki)
- mieszanki betonowej (konsystencja, zawartoś. powietrza)
- badanie betonu (wytrzymalś. na ściskanie, nasiąkliwoś., mrozoodpornoś., przepuszczalnoś.
wody)
Próbki bada sięi przygotowuje przez 28 dni, zgodnie z normąPN-B-06250. JeŜeli pobrane próbki
wykaŜ. wytrzymalś. niŜsząod przewidzianej dla danej klasy betonu, naleŜy przeprowadzićbadania
próbek wyciętych z konstrukcji.
JeŜeli wyniki tych badańbędąpozytywne, to beton naleŜy uznaćza odpowiadający wymaganej klasie,
w przeciwnym wypadku dopuszcza sięza zgodąInspektora Nadzoru spelienie tego warunku w
okresie późniejszym, lecz nie dlŜszym niŜ90 dni.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.
Obmiar Robót będzie określaćfaktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacjąprojektowąi
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1.zbrojenie
Roboty uznaje sięza zgodne z dokumentacjąprojektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jeŜeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dal pozytywne
wyniki.
- Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien byćdokonany przez Inspektora
nadzoru, oraz wpisany do dziennika budowy.
- Odbiór powinien polegaćna sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji
Ŝelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów w
poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków , zlczy i dlgości zakotwieńprętów oraz
moŜliwości dobrego otulenia prętów betonem.
8.2. betonowanie
Odbiorowi podlegają:
- podlŜe pod fundamenty i stopy
- deskowanie
- zbrojenie
- wykonanie elementów konstrukcyjnych
- wykonanie izolacji
- jakośc. betonu
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Roboty podlegająodbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.
9. PODSTAWA PLTNO ŚŚŚŚCI (ROZLICZENIA ROBÓT).
Podstawą platności jest umowa
10. PRZEPISY ZWIĄĄĄĄZANE.
PN-H-84023-06/A1:1996 - Stal określonego stosowania. Stal do zbrojenia betonu. Gatunki
PN-H-93215 - Walcówka i pręty stalowe do zbrojenia betonu
PN-EN 10002-1+AC1:1998 - Metale. Technologiczna próba zginania
PN-ISO 6935-1:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty gldkie
PN-ISO 6935-2:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane.
IDT-ISO 6935-2/AK:1998 - Stal do zbrojenia betonu. Pręty Ŝebrowane. Dodatkowe wymagania
PN-EN 196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymalści.
PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu
PN-88/B-32250 - Material budowlane. Woda do betonów zapraw
PN-B-19701:1997 - Cementy powszechnego uŜytku
PN-B-06250 - Beton zwykl
PN-B-06251 - Roboty betonowe i Ŝelbetowe. Wymagania techniczne.
PN-D-96000 - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia
AT-15-2271/96) - strop Teriva III
Warunki techniczne wykonania Ministra odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.

SZCZEGÓLWA SPECYFIKACJA
TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU
ROBÓT
NR : B- 03.00.00 - ŚŚŚŚCIANY I ŚŚŚŚCIANKI
KOD CPV: 45262500-6
WSTĘĘĘĘP
1.1.Przedmiot szczególwej specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej B - 00.00.00 sąwymagania ogólne dotyczące
wykonania i odbioru robót, dla robót realizowanych wg projektu p. nazwą:
Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej  w Kaczórkach 
1.3.Zakres Robót obj ęęęętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmująwymagania dla robót murowych objętych
realizacjązadania w p.1.1. t.j. Wykonanie:
- wykonanie nadprozy w zmienionych otworach
- uzupelienie i zamurowanie otworów w ścianach i ściankach
- wykonanie ścianek dzialwych i uzupeliających z cegl
1.4. Okreśśśślenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST sązgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi
a mianowicie;
Uzyte w SST wymienione ponizej określenia nalezy rozumiećw kazdym przypadku następująco:
1.4.1. roboty budowlane przy wykonywaniu ścian i ścianek z cegl, naleŜy rozumiećwszystkie prace
budowlane związane z wykonaniem i uzupelieniem ścian grub.25 cm i więcej, oraz ścianek gr. 12 cm i
6,5 cm z cegl pelej lub kratówki
Pozostal określenia uŜyte w niniejszej SST sązgodne z obowiązującymi normami i określeniami
podanymi w ST B-00.00.00 „wymagania ogólne" p.1.4.
1.5.Ogólne wymagania dotycz ąąąące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakoś. wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na
terenie budowy, metody uŜyte przy budowie oraz za ich zgodnoś. z dokumentacjąprojektową, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru i Projektanta.
1.6.Dokumentacja robót
Dokumentacjęrobót murowych stanowiądokumenty wyszczególnione w p. 1.6. ST B-00.00.00
2. MATERIAL
Materialmi stosowanymi przy wykonywaniu robót wedlg zasad niniejszej specyfikacji sąmaterial do
wykonania zamurowańotworów w ścianach i ściankach, wykonania ścianek dzialwych:
2.1. Cegl ceramiczna pela klasy 150 PN-B-12050:1996
Cegl budowlana powinna odpowiadaćaktualnej normie państwowej. Dopuszczalna liczba
cegielpolwkowych, pękniętych calowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez calągruboś.
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cegl o dlgości powyŜej 6 mm, nie moze przekraczać10 % cegiel badanych.
- nasiąkliwośc nie większa niŜ13,2 %
- wytrzymalśc na ściskanie 33,7 Mpa
- gęstośc pozorna 1,7-1,9 kg/dm3
- wspólzynnik przewodności cieplnej 0,52-0,56 W/mK
- odpornoś. na dzialnie mrozu po 25 cyklach zamraŜania do -15°C i odmra Ŝania - brak
uszkodzeń.
- odpornoś. na uderzenia powinna byćtaka, aby cegl puszczona z wysokości 1,5 m na inne cegl
nie rozpadl się. MoŜe wystąpićwyszczerbienie lub pęknięcie.
2.2. Woda
Do przygotowania zaczynu gipsowego do skrapiania podlŜa stosowaćmoŜna wodęodpowiadającą
wymaganiom normy PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. MoŜna stosowaćwodociągowąwodę
pitną.
Gips do zaprawy - produkowany przez firmy specjalistyczne, dostępny w sprzedaŜy
Belki nadprozowe L-19 - wg atestu producenta
2.3. Piasek
nie powinien zawieraćdomieszek organicznych i miećfrakcje róŜnych wymiarów, a mianowicie: piasek
drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty domieszek organicznych0,5-1,0 mm, piasek
gruboziarnisty 1.0-2,0 mm.

3. SPRZĘĘĘĘT
Roboty mozna wykonaćprzy uzyciu dowolnego sprzętu.
Sprzęt powinien byćsprawny i speliaćwszystkie wymagania przepisów BHP
4. TRANSPORT
4.1. Transport materialw moŜe odbywaćsiędowolnymi środkami transportu, ze zwróceniem
szczególnej uwagi na zabezpieczenie ldunku przed utratąstateczności i uszkodzeniami.
5. WYKONANIE ROBÓT
5.1. Roboty murowe:
Uzupelienia ścian i zamurowania otworów w budynku wykonaćw sposób zgodny ze sztukąbudowlanątj.
wykucie strzępi w istniejących ścianach dla lepszego polączenia starego muru z nowym,
lub przez osadzenie prętów ze stali zbrojeniowej Ø 10 w spoinach nowego muru i nawierconych
otworach w starym murze.
5.1.2 Spoiny w murach
- 12 mm w spoinach poziomych, przy czym maksymalna gruboś. 17 mm, a minimalna 10 mm
- 10 mm w spoinach pionowych, przy czym maksymalna gruboś. 15 mm a minimalna 5 mm.
Spoiny winny byćdokldnie wypelione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie
naleŜy wypeliaćzaprawąspoin przy zewnętrznych licach na glębokoś. 5-10 mm
5.1.3. Nadproza typu L-19
nadproŜa L-19 stanowiąsamodzielnie pracujące elementy konstrukcyjne. Montuje sięje równocześnie
ze wznoszeniem ścian.
pozostal zasady wg p.5. ST B-00.00.00 czę.ćogólna

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT.
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST B-00.00.00 pkt 6.
6.1.material ceramiczne
Przy odbiorze cegl naleŜy przeprowadzićna budowie:
- sprawdzenie zgodności klasy oznaczonej na ceglch z zamówieniem i wymaganiami stawianymi
w dokumentacji technicznej
- próby przez oględziny, opukiwanie i mierzenie wymiaru ksztalu, liczby szczerb i pęknię.,
odporności na uderzenia, przelmu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartoś. margla.
6.2. zaprawy
w przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, naleŜy kontrolowaćjej markęi
konsystencjęw sposób podany w odpowiedniej normie. Wyniki odbiorów materialw i wyrobów
powinny byćkaŜdorazowo wpisane do dziennika budowy.

7. OBMIAR ROBÓT.
7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót.
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Obmiar Robót będzie określaćfaktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacjąprojektowąi
SST, w jednostkach ustalonych w przedmiarze robót.
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST B-00.00.00
8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. - Roboty uznaje sięza zgodne z dokumentacjąprojektową, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jeŜeli wszystkie pomiary i badania wyszczególnione w p.6. niniejszej specyfikacji dal
pozytywne wyniki, 
Roboty podlegająodbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu.
9. PODSTAWA PLTNO ŚŚŚŚCI.
Podstawąpltności jest wykonanie elementów wyszczególnionych w punkcie 1.3 niniejszej specyfikacji
wg cen skalkulowanych przez Wykonawcę.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczalowo podstawąpltności jest wartoś. (kwota) podana
przez Wykonawcęw danej pozycji kosztorysu.
10. PRZEPISY ZWIĄĄĄĄZANE.
PN-EN 196-1:1996 - Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymalści.
PN-88/B-32250 - Material budowlane. Woda do betonów i zapraw
PN-B-19701:1997 - Cementy powszechnego uŜytku
PN-EN-1008:2004 - Woda zarobowa do betonu.
PN-EN 13139:2003 -Kruszywa do zapraw
PN-86/B-30020 - Wapno
PN-68/B-10020 - Roboty murowe z cegl. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-12050:1996 - Wyroby budowlane ceramiczne
PN-EN-13162:2002 - wela mineralna
Warunki techniczne wykonania Ministra odbioru robót budowlanych , wydanie ITB-2003 rok.

SZCZEGÓLWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBI ORU ROBÓT
NR : B- 04.00.00 - Stropy
KOD CPV: 45262500-6
Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej  w Kaczórkach 

1. WSTĘP
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania
i odbioru stropów  w ramach budowy Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej  w Kaczórkach 
1.2. Zakres stosowania ST
Szczególpecyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. . Odstępstwa od
wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach
malych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których
istnieje pewność, ze podstawowe wymagania będą spelnione przy zastosowaniu metod
wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umozliwiające i
mające na celu wykonanie - Stropów zelbetowych
1.4. Określenia podstawowe
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz
określeniami podanymi w ST-00 „Wymagania ogólne”.
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materialów i wykonywanych robót oraz
za zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogólne
wymagania dotyczące robót podano w ST-00 „Wymagania ogólne”
2. MATERIALY
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materialów, ich pozyskiwania i skladowania
podano w ST-00 „Wymagania ogólne” pkt 2
Ponadto materialy stosowane do wykonywania elementów zelbetowych powinny mieć m.in.:
– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,
– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,
– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,
– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru
norm polskich,
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3. SPRZĘT
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”
pkt 3
3.2. Sprzęt do wykonywania robót
Sprzęt przewidziany do realizacji ww. robót murarskich będzie sprzętem
recznym lub specjalistycznym narzędziem w ograniczonym zakresie ( wyciąg
jednomasztowy, betoniarka wolnospadowa, inne elektronarzędzia)
4. TRANSPORT
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 „Wymagania ogólne”

5. WYKONANIE ROBÓT

5.5. Zasady wykonywania stropów
- Warunki przystapienia do robót
Sprawdzenie zgodności wykonania podpór stropu z dokumentacja techniczna
Sprawdzenie wypoziomowania podpór

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania
z wymaganiami niniejszej specyfikacji
6.2. Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:
• Szalunków
• Zbrojenia
• Cementu i kruszyw do betonu
• Receptury betonu
• Sposobu przygotowania i jakości mieszanki betonowej przed wbudowaniem
• Pielęgnacji betonu.
• Badanie wytrzymalości betonu na ściskanie (zgodnie z PN-88/B-06250)
W czasie kontroli szczególna uwaga bedzie zwracana na sprawdzenie zgodności
prowadzenia robót rozbiórkowych z projektem organizacji robót i przepisami BIOZ.
7. OBMIAR ROBÓT
7.1. Jednostką obmiarową robót jest:
1 m2 wykonanego stropu 
7.2. Ilość robót określa się na podstawie dokumentacji projektowej z uwzględnieniem
zmian podanych w dokumentacji powykonawczej zaaprobowanych przez
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT
8.1. Podstawę do odbioru wykonania stropu  stanowi stwierdzenie zgodności
ich wykonania z dokumentacją projektową i zatwierdzonymi zmianami podanymi w
dokumentacji powykonawczej
Ogólne zasady odbiorów robót i dokonywania platnosci podano w ST.
Odbiór robót polega na sprawdzeniu wymiarów konstrukcji oraz wyników badań
laboratoryjnych wbudowanej mieszanki betonowej.
9. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po uplywie okresu gwarancji, którego dlugość
jest określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu konstrukcji
stropów po uŜytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie
ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgloszonych wad.
Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej elementów
stropowych z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji
gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.
Przed uplywem okresu gwarancyjnego zamawiający powinien zglosić wykonawcy
wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych konstrukcjach stropów.
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE
10.1 Związane normatywy
Warunki Techniczne Wykonania Robót Budowlano-monta/owych - Tom 1 - Budownictwo
ogólne:
1. Rozdzial 1 - Warunki Ogólne Wykonania
2. Rozdzial 5 - Deskowania
3. Rozdzial 6 - Roboty Betonowe
4. Rozdzial 7 - Zbrojenia
5. Rozdzial 8 - Konstrukcje drewniane
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6. Rozdzial 12 - Betonowe elementy prefabrykowane
10.2. Zalecane normy
Maja zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branŜowe
(BN), w tym w szczególności:
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i Ŝelbetowe
PN-88/B-06250 - Beton zwykly
PN-90/B-06240-44 - Domieszki do betonu
PN-79/B-06711 - Kruszywa mineralne
PN-90/B-30010 - Cement portlandzki
PN-ISO 6935-1 - Stal zbrojeniowa. Prety gladkie.
PN-ISO 6935-2 - Stal zbrojeniowa. Prety Ŝebrowane.
PN-ISO 3443-8 - Tolerancje w budownictwie.
Nie wymienienie tytulu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim

SZCZEGÓLWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBI ORU ROBÓT
NR : B- 05.00.00 - Pokrycie dachu
KOD CPV: 45262500-6
Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej  w Kaczórkach 
Kod CPV 45260000

WYKONYWANIE 

POKRYĆ DACHOWYCH

POKRYCIE DACHU BLACHĄ

OBRÓBKI BLACHARSKIE

RYNNY I RURY SPUSTOWE
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem  niniejszej   specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i�odbioru  pokryć
dachowych blachą wraz z obróbkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  obowiązującą  podstawę  opracowania  szczegółowej  specyfikacji  technicznej
(SST) i  jest  stosowana jako dokument  przetargowy i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i  realizacji  robót  wymienionych  w
pkt. 1.1.

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

1.3. Zakres robót objętych ST

Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja,  obejmują  wszystkie  czynności  umoŜliwiające  i  mające  na  celu  wykonanie
pokryć  dachowych  blachą  wraz  z  obróbkami  blacharskimi,  rynnami  i�rurami  spustowymi  oraz  elementami
wystającymi ponad dach budynku:

1.4. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi
w Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

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

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST Kod CPV

 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2

Ponadto materiały stosowane do wykonywania pokryć dachowych powinny mieć m.in.:

– Aprobaty Techniczne lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami,

– Certyfikat lub Deklarację Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN,

– Certyfikat na znak bezpieczeństwa,

– Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm polskich,

– na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania.

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta.

Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą  składowanych  na  budowie
materiałów przeznaczonych do wykonania pokryć dachowych.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Wszelkie  materiały  do  wykonania  pokryć  dachowych  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w
normach  polskich  lub  aprobatach  technicznych  ITB  dopuszczających  dany  materiał  do  powszechnego
stosowania w budownictwie.

2.2.2. Blacha  stalowa  ocynkowana  płaska  powinna  odpowiadać  normom  PN-61/B-10245  i  PN-73/H-92122.
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Grubość blachy 0,5 mm do 0,55 mm, obustronnie  ocynkowane metodą ogniową – równą warstwą cynku (
275 g/m2) oraz pokryta warstwą pasywacyjną mającą działanie antykorozyjne i zabezpieczające.

Występuje w arkuszach o wym. 1000x2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.3. Inne blachy płaskie:

a) blacha  stalowa  powlekana  powłokami  poliestrowymi,  grubości  0,5-0,55  mm,  arkusze  o  wym.  1000x
2000 mm lub 1250x2000 mm.

2.2.4. Blachy  profilowe,  grubości  0,5-0,7  mm  powlekane,  na  stronie  licowej  powłokami  poliestrowymi  25
mikrometrów lub 35 mikrometrów, na stronie spodniej powłoką epoksydową 10 mikrometrów.

Przyjęcie materiałów i wyrobów na budowę powinno być potwierdzane wpisem do dziennika budowy.

3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 3

3.2. Sprzęt do wykonywania robót

− Roboty moŜna wykonać ręcznie lub przy uŜyciu innych specjalistycznych narzędzi.

− Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość
materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

4. TRANSPORT

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

4.2. Transport materiałów:

4.2.1. Do transportu materiałów i urządzeń stosować następujące sprawne technicznie środki transportu:

− samochód skrzyniowy o ładowności 5-10 ton,

− samochód dostawczy o ładowności 0,9 ton,

− ciągnik kołowy z przyczepą.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne dla podkładów

KaŜdy podkład pod pokrycie powinien spełniać następujące wymagania ogólne:

− pochylenie płaszczyzny połaci dachowych z desek, łat lub płatwi powinno być dostosowane do rodzaju pokrycia,
zgodnie z wymaganiami PN-B-02361:1999,

− równość  powierzchni  deskowania  powinna  być  taka,  aby  prześwit  pomiędzy  powierzchnią  deskowania  a  łatą
kontrolną o długości 3 m był nie większy niŜ 5 mm w kierunku prostopadłym do spadku i nie większy niŜ 10 mm
w kierunku równoległym do spadku (pochylenia połaci dachowej),

− równość  płaszczyzny  połaci  z  łat  lub  płatwi  powinna  być  analogiczna,  jak  podano  powyŜej  na  co  najmniej  3
krokwiach (przy podkładzie z łat) lub 3 płatwiach (przy podkładzie z płatwi),

− podkład  powinien  być  zdylatowany  w  miejscach  dylatacji  konstrukcyjnych  oraz  powinien  mieć  odpowiednie
uformowanie w styku z elementami wystającymi ponad powierzchnię pokrycia. Szerokość szczelin dylatacyjnych
powinna  wynosić  od  20  do  40  mm  a  szczelin  obwodowych  około  20  mm.  Szczeliny  dylatacyjne  termiczne  i
obwodowe powinny być wypełnione materiałem elastycznym lub kitem asfaltowym,
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− w  podkładzie  powinny  być  osadzone  uchwyty  do  zawieszenia  rynny  dachowej  oraz  powinny  być  usztywnione
krawędzie zewnętrzne.

5.2. Podkład z łat pod pokrycie z blach dachówkowych

W przypadku podkładu z łat pod pokrycia z blach dachówkowych naleŜy przestrzegać następujące zaleceń:

− łaty naleŜy przybijać na kontrłatach, równolegle do linii okapu, za pomocą gwoździ ocynkowanych,

− pierwszą łatę umieszcza się w linii okapu, pozostałe równolegle do niej, z rozstawem odpowiadającym wymiarowi
pojedynczego profilu dachówki.

5.3. Pokrycia z blachy

Pokrycia z blachy naleŜy wykonywać zgodnie z wymaganiami podanymi w polskich normach wyrobów i wymaganiami
producenta oraz normą PN-B-02361:1999.

5.4. Obróbki blacharskie

5.8.1. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju pokrycia.

5.8.2. Obróbki  blacharskie  z  blachy  stalowej  i  stalowej  ocynkowanej  o  grubości  od  0,5  mm  do  0,6  mm  moŜna
wykonywać o kaŜdej porze roku, lecz w temperaturze nie niŜszej od –15°C. Robót nie moŜna wykonywać na
oblodzonych podłoŜach.

5.8.3. Przy  wykonywaniu  obróbek  blacharskich  naleŜy  pamiętać  o  konieczności  zachowania  dylatacji.  Dylatacje
konstrukcyjne  powinny  być  zabezpieczone  w  sposób  umoŜliwiający  przeniesienie  ruchów  poziomych  i
pionowych dachu w taki sposób, aby następował szybki odpływ wody z obszaru dylatacji.

5.5. Urządzenia do odprowadzania wód opadowych

5.9.1. W dachach (stropodachach) z odwodnieniem zewnętrznym w warstwach przekrycia  powinny  być osadzone
uchwyty rynnowe (rynhaki) o wyregulowanym spadku podłuŜnym.

5.9.2. Rynny i  rury spustowe  z blachy powinny  odpowiadać wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999,  uchwyty
zaś do rynien i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B-94701:1999 i PN-B-94702:1999

5.9.9. Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PVC-U powinny odpowiadać wymaganiom w PN-EN 607:1999.
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5.9.10.Rynny z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:

a) wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających  długości  arkusza  blachy  i  składane  w  elementy
wieloczłonowe,

b) łączone w złączach poziomych na zakład szerokości 40 mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,

c) mocowane do uchwytów, rozstawionych w odstępach nie większych niŜ 50 cm,

d) rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych.

5.9.11.Rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej powinny być:

a) wykonane  z  pojedynczych  członów  odpowiadających  długości  arkusza  blachy  i  składane  w  elementy
wieloczłonowe,

b) łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leŜący, a w złączach poziomych na zakład szerokości 40
mm; złącza powinny być lutowane na całej długości,

c) mocowane do ścian uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niŜ 3 m w sposób trwały przez
wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach,

d) rury spustowe odprowadzające wodę do kanalizacji powinny być wpuszczone do rury Ŝeliwnej na głębokość
kielicha.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Kontrola  jakości  robót  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z�wymaganiami
niniejszej specyfikacji

6.2. Kontrola  wykonania  podkładów  pod  pokrycia  z  blachy  powinna  być  przeprowadzona  przez
Inspektora nadzoru przed przystąpieniem do wykonania pokryć zgodnie z wymaganiami normy
PN-80/B-10240 p. 4.3.2.

6.3. Kontrola wykonania pokryć

6.3.1. Kontrola  wykonania  pokryć  polega  na  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z  powołanymi  normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez Inspektora nadzoru:

a) w odniesieniu do prac zanikających (kontrola międzyoperacyjna) – podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do właściwości całego pokrycia (kontrola końcowa) – po zakończeniu prac pokrywczych.

6.3.2. Pokrycia z blachy

a) Kontrolą  międzyoperacyjną  i  końcową  dotycząca  pokryć  z  blachy  przeprowadza  się  sprawdzając
zgodność  wykonanych  robót  z  wymaganiami  norm:  PN-61/B-10245,  PN-EN  501:1999,  PN-EN
506:2002,  PN-EN  502:2002,  PN-EN  504:2002,  PN-EN  505:2002,  PN-EN  507:2002,  PN-EN
508-1:2002,  PN-EN 508-2:2002,  PN-EN  508-3:2000  oraz  z  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji
technicznej.

b) Uznaje  się,  Ŝe  badania  dały  wynik  pozytywny  gdy  wszystkie  właściwości  materiałów  i�pokrycia
dachowego  są  zgodne  z  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  technicznej  lub  aprobaty  technicznej
albo wymaganiami norm przedmiotowych.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostką obmiarową robót jest:

– dla robót – Krycie dachu blachą i Obróbki blacharskie – m2 pokrytej powierzchni. Z powierzchni nie potrąca się
urządzeń obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia ich nie przekracza 0,50 m2,

– dla robót – Rynny i rury spustowe – 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych.
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7.2. Ilość  robót  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z  uwzględnieniem  zmian
podanych  w  dokumentacji  powykonawczej  zaaprobowanych  przez  Inspektora  nadzoru  i
sprawdzonych w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Podstawę do odbioru wykonania robót – pokrycie dachu blachą stanowi stwierdzenie zgodności
ich  wykonania  z  dokumentacją  projektową  i  zatwierdzonymi  zmianami  podanymi  w
dokumentacji powykonawczej

8.2. Odbiór podkładu

8.1.1. Badania  podkładu  naleŜy  przeprowadzić  w  trakcie  odbioru  częściowego,  podczas  suchej  pogody,  przed
przystąpieniem do pokrycia połaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie równości powierzchni podkładu naleŜy przeprowadzać za pomocą łaty kontrolnej o długości 3 m
lub  za  pomocą  szablonu  z  podziałką  milimetrową.  Prześwit  między  sprawdzaną  powierzchnią  a  łatą  nie
powinien  przekroczyć  5  mm,  w  kierunku  prostopadłym  do  spodku  i  10  mm  w  kierunku  równoległym  do
spadku.

8.3. Ogólne wymagania odbioru robót pokrywczych

8.3.1. Roboty  pokrywcze,  jako  roboty  zanikające,  wymagają  odbiorów  częściowych.  Badania  w  czasie  odbioru
częściowego naleŜy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp później jest niemoŜliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie:

a) podkładu,

b) jakości zastosowanych materiałów,

c) dokładności wykonania pokrycia,

d) dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem.

8.3.3. Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone wpisem do dziennika budowy.

8.3.4. Badania końcowe pokrycia naleŜy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu.

8.3.5. Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty:

a) dokumentacja projektowa i dokumentacja powykonawcza,

b) dziennik budowy z zapisem stwierdzającym odbiór częściowy podłoŜa oraz poszczególnych warstw lub
fragmentów pokrycia,

c) zapisy dotyczące wykonywania robót pokrywczych i rodzaju zastosowanych materiałów,

d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów, które powinny zawierać:

– zestawienie wyników badań międzyoperacyjnych i końcowych,

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robót pokrywczych z dokumentacją,

– spis  dokumentacji  przekazywanej  inwestorowi.  W  skład  tej  dokumentacji  powinien  wchodzić  program
utrzymania pokrycia.

8.3.6. Odbiór  końcowy  polega  na  dokładnym  sprawdzeniu  stanu  wykonanego  pokrycia  i�obróbek  blacharskich  i
połączenia  ich  z  urządzeniami  odwadniającymi,  a  takŜe  wykonania  na  pokryciu  ewentualnych  zabezpieczeń
eksploatacyjnych.

8.3.7. Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami  Inspektora  nadzoru,  jeŜeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 ST dały pozytywne wyniki.

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie papowe nie powinno być odebrane.

W takim przypadku naleŜy przyjąć jedno z następujących rozwiązań:
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– poprawić i przedstawić do ponownego odbioru,

– jeŜeli  odchylenia  od  wymagań  nie  zagraŜają  bezpieczeństwu  uŜytkowania  i  trwałości  pokrycia,  obniŜyć  cenę
pokrycia,

– w  przypadku  gdy  nie  są  moŜliwe  podane  rozwiązania  –  rozebrać  pokrycie  (miejsc  nie  odpowiadających  ST)  i
ponownie wykonać roboty pokrywcze.

8.4. Odbiór pokrycia z blachy

8.4.1. Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego  pokrycia (nie ma dziur,  pęknięć,  odchylenia rąbków lub zwojów od linii
prostej, złącza są prostopadłe do okapu itp.).

8.4.2. Sprawdzenie umocowania i rozstawienia Ŝabek i łapek.

8.4.3. Sprawdzenie łączenia i umocowania arkuszy.

8.4.4. Sprawdzenie wykonania i umocowania pasów usztywniających.  

8.5. Odbiór obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmować:

8.5.1. Sprawdzenie prawidłowości połączeń poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementów do deskowania, ścian, kominów, wietrzników, włazów itp.

8.5.3. Sprawdzenie prawidłowości spadków rynien.

8.5.4. Sprawdzenie  szczelności  połączeń  rur  spustowych  z  przewodami  kanalizacyjnymi.  Rury  spustowe  mogą  być
montowane po sprawdzeniu droŜności przewodów kanalizacyjnych.

8.6. Zakończenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia blachą potwierdza się: protokołem, który powinien zawierać:

– ocenę wyników badań,

– wykaz wad i usterek ze wskazaniem moŜliwości ich usunięcia,

– stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. zgodnie z umową

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.

PN-89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

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

PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rur spustowych okrągłych.

PN-EN 1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania.

PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z blachy. Definicje, podział i wymagania.

PN-B-94702:1999 Dachy. Uchwyty stalowe ocynkowane do rynien półokrągłych.

PN-EN 607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposaŜenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania.

SZCZEGÓLWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBI ORU ROBÓT
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NR : B- 06.00.00 - Tynkowanie
KOD CPV: 45410000-4 
Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej  w Kaczórkach

TYNKOWANIE

(Kod CPV 45410000-4)

TYNKI ZWYKŁE WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE

(Kod CPV 45410000-4)

1.4. Przedmiot i zakres robót objętych ST
Specyfikacja dotyczy wykonania tynków zwykłych wewnętrznych i zewnętrznych w obiektach kubaturowych i
obejmuje wykonanie następujących czynności:
– przygotowanie podłoŜa (wg pkt. 5.3.),
– wykonanie warstwy wyrównawczej,
– wykonanie tynków zwykłych jedno- i wielowarstwowych.

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych
do robót tynkarskich, wymagań w zakresie robót przygotowawczych oraz wymagań dotyczących wykonania
i odbiorów tynków zwykłych.

1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz  określeniami
podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4,a takŜe podanymi poniŜej:
PodłoŜe – element budynku, na powierzchni którego wykonany ma być tynk. 
Warstwa wyrównawcza – warstwa wykonana w celu wyeliminowania nierówności powierzchni podłoŜa.
Warstwa  gruntująca  –  powłoka  wzmacniająca  i  uszczelniająca  podłoŜe  oraz  zwiększająca  przyczepność
dolnej warstwy tynku.

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

1.7. Dokumentacja dla wykonania tynków zwykłych
Roboty  tynkarskie  naleŜy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz  oraz  podstawy  prawne
sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.6.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne  wymagania  dotyczące właściwości  materiałów,  ich  pozyskiwania  i składowania  podano  w ST

„Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  tynkarskich  powinny  odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).
2.2.1. Woda
Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoŜa stosować moŜna wodę odpowiadającą wymaganiom normy
PN-EN  1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatności wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań
laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną.
Niedozwolone jest  uŜycie  wód ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych oraz wód  zawierających  tłuszcze
organiczne, oleje i muł.
2.2.2. Piasek
Piasek powinien spełniać wymagania normy PN-EN 13139:2003 „Kruszywa do zapraw”, a w szczególności:
– nie zawierać domieszek organicznych,
– mieć  frakcje  róŜnych  wymiarów,  a  mianowicie:  piasek  drobnoziarnisty  0,25-0,5 mm,  piasek
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.
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Do  spodnich  warstw  tynku  naleŜy  stosować  piasek  gruboziarnisty  odmiany  1,  do  warstw  wierzchnich  –
średnioziarnisty odmiany 2.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.
2.2.3. Zaprawy budowlane do wykonania tynków zwykłych 
• Marka i  skład zaprawy powinny odpowiadać  wymaganiom normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane

zwykłe” lub aprobatom technicznym (w specyfikacji szczegółowej naleŜy uściślić wymagania).
• Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie.
• Zaprawę  naleŜy  przygotować  w  takiej  ilości,  aby  mogła  być  wbudowana  moŜliwie  szybko  po  jej

przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin.
• Do zaprawy tynkarskiej naleŜy stosować piasek rzeczny lub kopalniany.
• Do zaprawy cementowo-wapiennej naleŜy stosować cement według normy

PN-EN  197-1:2002  „Cement  –  Część  1:  Skład,  wymagania  i  kryteria  zgodności  dotyczące  cementów
powszechnego uŜytku”.  Za zgodą  Inspektora  nadzoru  moŜna stosować  cement  z dodatkiem  ŜuŜla  lub
popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, Ŝe temperatura otoczenia w ciągu 7
dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niŜsza niŜ +5°C.

• Do  zapraw  cementowo-wapiennych  naleŜy  stosować  wapno  suchogaszone  lub  gaszo-ne  w  postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną
masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczysz-czeń obcych. Wapno powinno spełnia wymagania
normy  PN-EN-459.  Skład  objętościowych  składników  zapraw  naleŜy  dobierać  doświadczalnie,
w zaleŜno-ści od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.

2.3. Warunki przyjęcia na budowę materiałów i wyrobów do robót tynkarskich  
Materiały i wyroby do robót tynkarskich mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji

technicznej (szczegółowej),
– są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  naruszenia  zamknięć)  i  oznakowane  (pełna

nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i  powszechnego  lub

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

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  uŜycia  (termin  zakończenia  robót
tynkarskich  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach  terminów
przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).

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

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót tynkarskich 
Materiały i wyroby do robót tynkarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych
Wykonawca jest zobowiązany do uŜywania takiego sprzętu i narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego
wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.
Przy doborze sprzętu i narzędzi naleŜy uwzględnić równieŜ wymagania producenta.
Do wykonywania robót tynkarskich naleŜy stosować następujący sprzęt i narzędzia pomocnicze: 
a) do  przygotowania  podłoŜa –  młotki,  szczotki  druciane,  odkurzacze przemysłowe,  urządzenia  do  mycia

hydrodynamicznego,  urządzenia  do  czyszczenia  strumieniowo-ściernego,  termometry  elektroniczne,
wilgotnościomierze elektryczne, przyrządy do badania wytrzymałości podłoŜa,

b) do przygotowania  zapraw –  betoniarki,  mieszarki  do  zapraw,  przewoźne zbiorniki  na  wodę,  naczynia  i
wiertarki z mieszadłem wolnoobrotowym,  

c) do nakładania zaprawy – agregaty tynkarskie, pompy do zapraw, kielnie, pace.
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4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,

pkt 4

4.2. Transport materiałów
– Cement  i  wapno  suchogaszone  luzem  naleŜy  przewozić  cemento-wozem,  natomiast  cement  i  wapno

suchogaszone  workowane  moŜna  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  i  w  odpowiedni  sposób
zabezpieczone przed zawilgoce-niem;

– Wapno  gaszone  w  postaci  ciasta  wapiennego  moŜna  przewozić  w  skrzyniach  lub  pojemnikach
stalowych;

– Kruszywa moŜna  przewozić  dowolnymi  środkami  transportu  w warunkach  zabezpieczających  je  przed
zanieczyszczeniem,  zmieszaniem  z  innymi  asortymentami  kruszywa  lub  jego  frakcjami  i  nadmiernym
zawilgoceniem.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót
Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  robót  tynkowych  powinny być  zakończone  wszystkie  roboty  stanu
surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane prze-bicia i bruzdy, osadzone ościeŜnice drzwiowe
i okienne.
Zaleca się przystąpienie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczów murów tj. po upływie 4-6
miesięcy po zakończeniu stanu surowego.
Tynki  naleŜy wykonywać  w  temperaturze  nie  niŜszej  niŜ  +5°C  oraz  pod  warunkiem,  Ŝe  w ciągu  doby nie
nastąpi spadek poniŜej 0°C.

5.3. Przygotowanie podłoŜa
5.3.1. PodłoŜa tynków zwykłych powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-70/B-10100 p. 3.3.2.
5.3.2. Spoiny w murach ceglanych
– W  ścianach  przewidzianych  do  tynkowania  nie  naleŜy  w  czasie  murowania  ścian  wypełniać  zaprawą

spoin przy zewnętrznych licach na głębokości 5-10 mm.
5.3.3. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoŜe naleŜy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z

rdzy  i  substancji  tłustych.  Plamy  z  substancji  tłustych  moŜna  usunąć  10-proc.  roztworem  szarego
mydła lub wypalając je lampą benzynową.

5.3.4. Nadmiernie suchą powierzchnię podłoŜa naleŜy zwilŜyć wodą.

5.4. Wykonywanie tynków zwykłych
5.4.1. Sposoby  wykonania  tynków  zwykłych  jedno-  i  wielowarstwowych  powinny  być  zgodne  z  danymi

określonymi w tabl. 4 normy PN-70/B-10100.
5.4.2. Grubości  tynków  zwykłych  w  zaleŜności  od  ich  kategorii  oraz  od  rodzaju  podłoŜa  lub  podkładu

powinny być zgodne z normą PN-70/B-10100.
5.4.3. Tynki zwykłe kategorii II i III naleŜą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób

standardowy.
5.4.4. Tynki zwykłe kategorii IV zalicza się do odmian doborowych.
5.4.5. Tynk  trójwarstwowy powinien  się  składać  z  obrzutki,  narzutu  i  gładzi.  Narzut  tynków wewnętrznych

naleŜy wykonać według pasów i listew kierunkowych.
5.4.6. Gładź  naleŜy  nanosić  po  związaniu  warstwy  narzutu,  lecz  przed  jej  stwardnieniem.  Podczas

zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy na-rzutu.
5.4.7. Do  wykonania  tynków  naleŜy  stosować  zaprawy  cementowo-wapienne:  tynków  nienaraŜonych  na

zawilgocenie  –  w  proporcji  1:1:4;  naraŜonych  na  zwilgocenie  oraz  w tynkach  zewnętrznych  –  w
proporcji 1:1:2.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6
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6.2. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych
Przed  przystąpieniem  do  robót  tynkowych  naleŜy  przeprowadzić  badania  materiałów,  które  będą
wykorzystywane do wykonywania robót oraz kontrolę i odbiór (międzyoperacyjny) podłoŜy.

6.2.1. Badania materiałów
Badanie materiałów przeprowadza się  pośrednio  na  podstawie  zapisów w dzienniku  budowy dotyczących
przyjęcia  materiałów  na  budowę  oraz  dokumentów  towarzyszących  wysyłce  materiałów  przez  dostawcę,
potwierdzających  zgodność  uŜytych  materiałów  z  wymaganiami  dokumentacji  projektowej  i  niniejszej
specyfikacji  technicznej  robót  tynkowych,  opracowanej  dla  realizowanego  przedmiotu  zamówienia
(szczegółowej), oraz normami powołanymi w pkt. 2.2. niniejszej specyfikacji technicznej. 
6.2.2. Badania przygotowania podłoŜy
Stan podłoŜa podlega sprawdzeniu w zakresie:
a) wilgotności – poprzez ocenę wyglądu, próbę dotyku lub zwilŜania, ewentualnie w razie potrzeby pomiar

wilgotności szczątkowej przy pomocy wilgotnościomierza elektrycznego,
b) równości powierzchni – poprzez ocenę wyglądu i sprawdzenie przy pomocy łaty,
c) przywierających ciał obcych, kurzu i zabrudzenia – poprzez ocenę wyglądu i próbę ścierania,
d) obecności luźnych i zwietrzałych części podłoŜa – poprzez próbę drapania (skrobania) i dotyku,
e) zabrudzenia  powierzchni  olejami,  smarami,  bitumami,  farbami  –  poprzez  ocenę  wyglądu  i  próbę

zwilŜania,
f) chłonności podłoŜa – poprzez ocenę wyglądu oraz próbę dotyku i zwilŜania,
g) obecność wykwitów – poprzez ocenę wyglądu,
h) złuszczania i powierzchniowego odspajania podłoŜa – poprzez ocenę wyglądu.

6.3. Badania w czasie robót
6.3.1. Badania  w  czasie  robót  tynkowych  polegają  na  bieŜącym  sprawdzeniu  zgodności  ich  wykonania  z

dokumentacją projektową oraz wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej.
6.3.2. Częstotliwość oraz zakres badań zaprawy wytwarzanej na placu budowy, a w szczególności jej marki

i konsystencji, powinny wynikać z normy PN-90/B-14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”.
6.3.3. Wyniki  badań  materiałów  i  zapraw  powinny  być  wpisywane  do  dziennika  budowy  i  akceptowane

przez Inspektora nadzoru.

6.4. Badania w czasie odbioru robót

6.4.1. Zakres i warunki wykonywania badań
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny czy spełnione zostały wszystkie wymagania
dotyczące wykonanych robót tynkowych, w szczególności w zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową i  specyfikacją techniczną (szczegółową)  wraz z wprowadzonymi

zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoŜa,
– prawidłowości wykonania tynków zwykłych.

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  naleŜy  wykorzystywać  wyniki  badań  dokonanych  przed
przystąpieniem  do  robót  i  w  trakcie  ich  wykonywania  oraz  zapisy  w  dzienniku  budowy  dotyczące
wykonanych robót.
BadaniaDo badań odbiorowych naleŜy przystąpić nie później niŜ przed upływem 1 roku od daty ukończenia
robót tynkowych.
Badania w czasie odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i  zewnętrznych przeprowadzać  naleŜy podczas
bezdeszczowej pogody, w temperaturze powietrza nie niŜszej niŜ +5°C.
Przed przystąpieniem do badań przy odbiorze naleŜy sprawdzić na podstawie dokumentów:
a) czy załączone wyniki badań dokonanych przed przystąpieniem do robót potwierdzają, Ŝe przygotowane

podłoŜa nadawały się do połoŜenia tynku a uŜyte materiały spełniały wymagania pkt. 2 niniejszej ST,
b) czy w okresie wykonywania tynku zwykłego temperatura otoczenia w ciągu doby nie spadła poniŜej 0°C.
6.4.2. Opis badań
6.4.2.1.  Sprawdzenie  przyczepności  tynku  do  podłoŜa  naleŜy  przeprowadzać  metodą  podaną  w
PN-85/B-04500. Jako badania orientacyjne dopuszcza się stosowanie opukiwania tynku lekkim drewnianym
młotkiem (brak głuchego odgłosu świadczy o dobrej przyczepności). 
Przyczepność  międzywarstwową  tynków  wielowarstwowych  naleŜy  sprawdzić  za  pomocą  przyrządu
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zwanego  młotkiem  Baronnie’go  metodą  kwadracikowania,  tj.  próba  krzyŜowego  nacinania  wyprawy  i
poddania jej uderzeniom stempla o cięŜarze 250 gramów przy badaniu po 7 dniach od wykonania tynków, a
co  najmniej  500  gramów  –  po  28  dniach.  Brak  wypadania  kwadracików  pod  uderzeniem  świadczy  o
dostatecznej przyczepności.
6.4.2.2.  Sprawdzenie  odporności  tynków  na  uszkodzenia  mechaniczne  naleŜy  przeprowadzać  młotkiem
Baronnie’go metodą kwadracikowania jak w pkt. 6.4.2.1. niniejszej ST.
6.4.2.3.  Sprawdzenie  mrozoodporności  tynków  zewnętrznych  naleŜy  przeprowadzać  na  podstawie
świadectwa badania wg PN-85/B-04500 odporności na działanie mrozu próbek stwardniałej zaprawy.
6.4.2.4.  Sprawdzenie grubości  tynków. W  pięciu  dowolnie  wybranych miejscach powierzchni  otynkowanej

wynoszącej  nie  więcej  niŜ  5000  m2  naleŜy  wyciąć  próbki  kontrolne  o  wymiarach  2x2  cm  lub  o  średnicy
około 3 cm w taki sposób, aby podłoŜe zostało odsłonięte  lecz nie naruszone.  Odsłonięte  podłoŜe naleŜy
oczyścić z ewentualnych pozostałości zaprawy. Pomiar grubości tynku powinien być wykonany przymiarem
z  dokładnością  do  1  mm.  Za  przeciętną  grubość  tynku  badanej  powierzchni  otynkowanej  naleŜy
przyjmować wartość średnią pomiaru w pięciu otworach.

W  przypadku  badania  tynku  o  powierzchni  większej  niŜ  5000  m2  naleŜy  na  kaŜde  rozpoczęte  1000  m2

wyciąć jeden dodatkowy otwór.
6.4.2.5.  Sprawdzenie  wyglądu  i  innych  właściwości  powierzchni  otynkowanych.  Wygląd  powierzchni
otynkowanych  (barwa,  obecność  wykwitów,  spękań  itp.)  naleŜy  sprawdzić  za  pomocą  oględzin
zewnętrznych. Gładkość powierzchni oraz brak pylenia naleŜy sprawdzać przez potarcie tynku dłonią.
Odporność  powierzchni  otynkowanych  na  działanie  opadów  atmosferycznych  lub  rozmywanie  podczas
renowacyjnych robót malarskich naleŜy sprawdzać w sposób następujący:
– powierzchnię tynku naleŜy zwilŜyć wodą za pomocą pędzla ławkowca i natychmiast przeprowadzić próbę

odporności na uderzenia metodą kwadracikowania, stosując uderzenie stempla o cięŜarze 250 gramów;
próba ta powinna dać wynik dodatni (brak wypadania kwadracików).

6.4.2.6.  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  tynków  naleŜy  przeprowadzić  wg
PN-70/B-10100.
6.4.2.7.  Sprawdzenie  wykończenia  tynków  na  naroŜach  i  obrzeŜach,  stykach  i  przy  szczelinach
dylatacyjnych  naleŜy  przeprowadzić  wzrokowo  oraz  przez  pomiar  równocześnie  z  badaniem  wyglądu
powierzchni otynkowanych wg pkt. 6.4.2.5. niniejszej ST.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT

7.1. Ogólne  zasady  przedmiaru  i  obmiaru  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót tynkowych
Powierzchnię tynków wewnętrznych ścian oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian
w stanie surowym i wysokości mierzonej od podłoŜa lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu
nad pomieszczeniem.
Powierzchnię  tynków  stropów  płaskich  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  ich  rzutu  w  świetle  ścian
surowych na płaszczyznę poziomą.
Powierzchnię  stropów  Ŝebrowych  i  kasetonowych  oblicza  się  w  rozwinięciu  według  wymiarów  w  stanie
surowym.
Powierzchnię  tynków  zewnętrznych  ścian  oblicza  się  jako  iloczyn  długości  ścian  w  rozwinięciu  w  stanie
surowym i wysokości mierzonej od wierzchu cokołu lub terenu do górnej krawędzi ściany, dolnej krawędzi
gzymsu lub górnej krawędzi tynku, jeŜeli ściana jest tynkowana tylko do pewnej wysokości.
Powierzchnię  pilastrów,  słupów  i  innych  elementów  oblicza  się  w  rozwinięciu  tych  elementów  w  stanie
surowym.
Z  powierzchni  tynków  nie  potrąca  się  powierzchni  nieotynkowanych,  ciągnionych,  okładzin,  obróbek

kamiennych,  kratek,  drzwiczek  i  innych,  jeŜeli  kaŜda  z  nich  jest  mniejsza  od  0,5  m2.  Przy  potrącaniu
powierzchni  otworów okiennych i  drzwiowych,  do  powierzchni  tynków ścian,  naleŜy doliczyć  powierzchnię
ościeŜy w stanie surowym.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT

8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,
pkt 8
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Przy robotach tynkowych elementami ulegającymi zakryciu są podłoŜa.
Odbiór podłoŜy musi być dokonany przed rozpoczęciem nakładania wyprawy (odbiór międzyoperacyjny). 

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru  częściowego  robót
dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,  według  zasad  jak  przy  odbiorze
ostatecznym robót. 
Celem odbioru częściowego jest  wczesne wykrycie  ewentualnych usterek  w realizowanych robotach i  ich
usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór częściowy robót jest dokonywany przez inspektora nadzoru w obecności kierownika budowy.
Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia  robót  (jeŜeli  umowa
taką formę przewiduje).

8.4. Odbiór ostateczny (końcowy)

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

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

Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działania powinna określać umowa.
W  toku  odbioru  komisja  obowiązana  jest  zapoznać  się  z  przedłoŜonymi  dokumentami,  przeprowadzić

badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.4 niniejszej ST, porównać je z wymaganiami podanymi w
dokumentacji projektowej i niniejszej (szczegółowej) specyfikacji technicznej  robót  tynkarskich,
opracowanej dla odbieranego przedmiotu zamówienia, oraz dokonać oceny wizualnej.

Tynki  zwykłe  wewnętrzne  i  zewnętrzne  powinny  być  odebrane,  jeŜeli  wszystkie  wyniki  badań   są
pozytywne,   a  dostarczone  przez  wykonawcę  dokumenty  są  kompletne  i  prawidłowe  pod  względem
merytorycznym.

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

8.5. Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Celem  odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  tynku  zwykłego  po  uŜytkowaniu  w  tym
okresie  oraz  ocena  wykonywanych  w  tym  okresie  ewentualnych  robót  poprawkowych,  związanych  z
usuwaniem zgłoszonych wad.

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

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

Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie  zauwaŜone
wady w wykonanych robotach tynkowych.

9. Zasady rozliczenia i płatności

Rozliczenie robót tynkowych - wg umowy

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze (Norma wycofana bez zastąpienia).
2. PN-90/B-14501
Zaprawy budowlane zwykłe (Norma wycofana bez zastąpienia).
3. PN-EN 1015-2:2000
Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

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

SEKOspec

38

4. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007 (u)
jw.
5. PN-EN 1015-3:2000
Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeŜej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu).
6. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005
jw.
7. PN-EN 1015-4:2000
Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeŜej zaprawy (za pomocą penetrometru).
8. PN-EN 1015-12:2002
Metody badań zapraw do murów – Część  12: Określenie przyczepności do podłoŜa stwardniałych zapraw

na obrzutkę i do tynkowania.
9. PN-EN 1015-19:2000
Metody badań  zapraw do murów –  Określenie  współczynnika  przenoszenia  pary wodnej  w  stwardniałych

zaprawach na obrzutkę i do tynkowania.
10. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005
jw.
11. PN-EN 197-1:2002
Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego uŜytku.
12. PN-EN 197-1:2002/A1:2005
jw.
13. PN-EN 197-2:2002
Cement – Część 2: Ocena zgodności.
14. PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
15. PN-EN 459-2:2003
Wapno budowlane – Część 2: Metody badań.
16. PN-EN 459-3:2003
Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności.
17. PN-EN 1008-1:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej

do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
18. PN-EN 934-6:2002
Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  –  Część  6:  Pobieranie  próbek,  kontrola  zgodności  i  ocena

zgodności.
19. PN-EN 934-6:2002/A1:2006
jw.
20. PN-B-30041:1997
Spoiwa gipsowe – Gips budowlany.
21. PN-B-30042:1997
Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
22. PN-B-30042:1997/Az1:2006
jw.
23. PN-92/B-01302
Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia.
24. PN-EN 13139:2003
Kruszywa do zaprawy.
25. PN-EN 13139:2003/AC:2004
jw.

10.2. Ustawy
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz.
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2087 z późn. zmianami).
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118).

10.3. Rozporządzenia
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  03.07.2003  r.  w  sprawie  szczegółowego  zakresu  i  formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  26.06.2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montaŜu  i
rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz  ogłoszenia  zawierającego  dane  dotyczące  bezpieczeństwa  pracy  i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z późniejszymi zmianami).
Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  11  sierpnia  2004  r.  w  sprawie  sposobów  deklarowania
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr
198, poz. 2041 z późn. zmianami).
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  Kod  CPV
45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok.
Warunki techniczne wykonania i  odbioru robót budowlanych, Część  B – Roboty wykończeniowe,  zeszyt  1
„Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok.
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady – 1990 rok.
Atlas Budowlany, miesięcznik, wydanie specjal

SZCZEGÓLWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
NR : B- 07.00.00 - OKŁADZINY Z PŁYT GIPSOWO-KARTONOWYCH
KOD CPV: 45410000-4
Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej  w Kaczórkach

Kod CPV 45410000-4 
TYNKOWANIE

OKŁADZINY Z PŁYT 
GIPSOWO-KARTONOWYCH
(SUCHE TYNKI GIPSOWE)
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1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące  wykonania  i  odbioru
okładzin z płyt gipsowo-kartonowych (suchych tynków gipsowych).

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej  (SST) stosowanej
jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Zakres robót objętych ST

– Okładziny  z  płyt  gipsowo-kartonowych,  których  dotyczy  specyfikacja  stanowią  poszycie  aŜurowej
konstrukcji  ścian i  sufitów w systemie  lekkiej  zabudowy szkieletowej,  jak  i  okładziny  zastępującej  tynki  na
ścianach i sufitach murowanych wykonywanych z materiałów tradycyjnych.

– Okładziny  objęte  niniejszą  ST  kształtują  formę  architektoniczną  danego  elementu  konstrukcyjnego,
wykonywane  są  ręcznie  z  płyt  gipsowo-kartonowych  odpowiadających  wymaganiom  norm  lub  aprobat
technicznych.

– „Prawa” strona płyty gipsowo-kartonowej pełni rolę jej lica i po zamontowaniu skierowana jest do wnętrza
pomieszczenia.  Strona  „lewa”  płyty  (niewidoczna  po  zamontowaniu)  posiada  nadruk  z  symbolem
producenta oraz zakładkowe połączenia kartonu.

1.3. Określenia podstawowe

Określenia  podane  w  niniejszej  ST  są  zgodne  z  ustawą  Prawo  budowlane,  wydanymi  do  niej  rozporządzeniami
wykonawczymi, nomenklaturą Polskich Norm, aprobat technicznych, a mianowicie:

− roboty  budowlane  przy  wykonaniu  okładzin  z  płyt  gipsowo-kartonowych  naleŜy  rozumieć  wszystkie  prace
budowlane związane z wykonaniem okładzin z płyt gipsowo-kartonowych zgodnie z ustaleniami projektowymi,

− Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca ww. roboty budowlane,

− procedura  –  dokument  zapewniający  jakość,  definiujący  „jak,  kiedy,  gdzie  i  kto”?  wykonuje  i  kontroluje
poszczególne operacje robocze – procedura moŜe być zastąpiona przez normy, aprobaty techniczne i�instrukcje,

− ustalenia  projektowe  –  ustalenia  podane  w  dokumentacji  technicznej  zawierające  dane  opisujące  przed�miot  i
wymagania jakościowe wykonania okładzin.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Przy  wykonywaniu  okładzin  z  płyt  gipsowo-kartonowych  naleŜy  przestrzegać  zasad  podanych  w  normie  PN-72/B-
10122 „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

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

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w�ST�Kod CPV
 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 2

2.2. Płyty gipsowo-kartonowe powinny odpowiadać wymaganiom określonych w normie PN-B-79405
– wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych

Warunki techniczne dla płyt gipsowo-kartonowych

Tablica 1

Lp. Wymagania
GKB

zwykła
GKF

ognioodporna
GKBI

wodoodporna

GKFI
wodo- i

ognioodporna

01 02 03 04 05 06

1. Powierzchnia równa, gładka, bez uszkodzeń kartonu, naroŜników i krawędzi

2. Przyczepność kartonu do rdzenia
gipsowego

karton powinien być złączony z rdzeniem gipsowym w taki sposób,
aby przy odrywaniu ręką rwa się, nie powodując odklejania się od

rdzenia

3. Wymiary i tolerancje [mm]

grubość 9,5±0,5; 12,5±0,5; 15±0,5; ≥18±0,5

szerokość 1200 (+0; -5,0)

długość [2000÷3000] (+0; -6)

prostopadłość róŜnica w długości przekątnych ≤5

4.
Masa 1m2 płyty o grubości

[kg]

9,5 ≤9,5 - - -

12,5 ≤12,5 11,0÷13,0 ≤12,5 11÷13,0

15,0 ≤15,0 13,5÷16,0 ≤15,0 13,5÷15,0

≥18,0 ≤18,0 16,0÷19,0 - -

5. Wilgotność [%] ≤10,0

6. Trwałość struktury przy opalaniu [min.] - ≥20 - ≥20

7. Nasiąkliwość [%] - - ≤10 ≤10

8. Oznakowanie

napis na
tylnej

stronie płyty

nazwa, symbol rodzaju płyty; grubość; PN .....................; 
data produkcji

kolor
kartonu

szary jasny szary jasny zielony jasny zielony jasny

barwa
napisu

niebieska czerwona niebieska czerwona
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Tabela 2

Grubość 
nominalna płyty 
gipsowej [mm]

Odległość
podpór l [mm]

PRÓBA ZGINANIA

ObciąŜenie niszczące
[N]

Ugięcie
[mm]

prostopadle do
kierunku włókien

kartonu

równolegle do
kierunku włókien

kartonu

prostopadle do
kierunku 

włókien kartonu

równolegle do
kierunku 

włókien kartonu

9,5 380 450 150 – –

12,5 500 600 180 0,8 1,0

15,0 600 600 180 0,8 1,0

>18,0 720 500 – – –

Dane dotyczące płyty gipsowo-kartonowe i o nazwie „RENOWACYJNA”, o grub. 6,5 mm.

1. grubość – 6,5±0,5 mm

2. szerokość – 1200 (+0; –0,5) mm

3. długość – [2000÷3000] (+0; –6,0) mm

4. masa 1 m2 – 5,5÷6,5 kg

5. obciąŜenie niszczące (rozstaw podpór – 350 mm) – prostopadle do kierunku włókien – min. 280N

– równolegle do kierunku włókien – min. 110N

2.3. Woda

Do  przygotowania  zaczynu  gipsowego  i  skrapiania  podłoŜa  stosować  moŜna  wodę  odpo�wiadającą  wymaganiom
normy  PN-EN-1008:2004  „Woda  zarobowa  do  betonu.  Specyfikacja  pobierania  próbek,  badanie  i  ocena
przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z  procesów  produkcji  betonu”.  Bez  badań
laboratoryjnych moŜna stosować wodociągową wodę pitną.

Niedozwolone  jest  uŜycie  wód  ściekowych,  kanalizacyjnych,  bagiennych  oraz  wód  zawierających  tłuszcze
organiczne, oleje i muł.

2.4. Piasek

2.4.1. Piasek  powinien  spełniać  wymagania  normy  PN-79/B-06711.  Kruszywa  mineralne.  Piaski  do  zapraw
budowlanych, a w szczególności:

– nie zawierać domieszek organicznych,

– mieć frakcje róŜnych wymiarów: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1
,0 mm.

2.4.2. Stosowany do zaczynu piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o�prześwicie
 0,5 mm.

2.5. Klej gipsowy do przymocowywania płyt gipsowo-kartonowych do ścian murowanych

Do  przymocowywania  płyt  gipsowo-kartonowych  stosuje  się  najczęściej  kleje  gipsowe  produkowane  przez  firmy
specjalistyczne, dostępne w sprzedaŜy na terenie kraju.
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3. SPRZĘT

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne”
pkt 3

3.2. Sprzęt do wykonywania suchych tynków

Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  suchych  tynków,  powinien  wykazać  się  moŜliwością  korzystania
z�elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego.

4. TRANSPORT

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

4.2. Pakowanie i magazynowanie płyt gipsowo-kartonowych

Płyty  powinny  być  pakowane  w  formie  stosów,  układanych  poziomo  na  kilku  podkładach  dystansowych.  Pierwsza
płyta od dołu spełnia rolę opakowania stosu. KaŜdy ze stosów jest spięty taśmą stalową dla usztywnienia, w miejscach
usytuowania podkładek.

Pakiety  naleŜy  składować w  pomieszczeniach  zamkniętych  i  suchych,  na  równym i  mocnym,  a  zarazem płaskim
podkładzie.

Wysokość składowania – do pięciu pakietów o jednakowej długości, nakładanych jeden na drugi.

4.3. Transport  płyt  odbywa  się  przy  pomocy  rozbieralnych  zestawów  samochodowych  (pokrytych  plandekami),
które  umoŜliwiają  przewóz  (jednorazowo)  około  2000  m2  płyt  o  grubości  12,5  mm  lub  około  2400  m2  o
grubości 9,5 mm.

Rozładunek płyt powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego o udźwigu co
najmniej 2000 kg lub Ŝurawia wyposaŜonego w zawiesie z�widłami.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST Kod CPV 45000000-7 „Wymagania ogólne” pkt 5

5.2. Warunki przystąpienia do robót

– Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  okładzin  z  płyt  gipsowo-kartonowych  powinny  być  zakończone
wszystkie  roboty  stanu  surowego,  roboty  instalacyjne  podtynkowe,  zamurowane  przebicia  i  bruzdy,
osadzone ościeŜnice drzwiowe i okienne.

– Zaleca się przystąpienie do wykonywania okładzin po okresie wstępnego osiadania i skurczów murów, tj. po
upływie 4-6 miesięcy po zakończeniu stanu surowego.

– Przed rozpoczęciem prac montaŜowych pomieszczenia powinny być oczyszczone z gruzu i odpadów.

– Okładziny  z  płyt  gipsowo-kartonowych  naleŜy  wykonywać  w  temperaturze  nie  niŜszej  niŜ  +5°C  pod
warunkiem, Ŝe w ciągu doby nie nastąpi spadek poniŜej 0°C, a wilgotność względna powietrza mieści się w
granicach od 60 do 80%.

– Pomieszczenia powinny być suche i dobrze przewietrzone.
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5.3. MontaŜ okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach murowanych

5.3.1. Przy  montaŜu  płyt  gipsowo-kartonowych  naleŜy  przestrzegać  zasad  podanych  w  normie  PN-72/B-10122
„Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze”.

5.3.2. Mocowanie płyt za pomocą zaczynu gipsowego lub kleju gipsowego

Elementami  wiąŜącymi  płytę  (okładzinę)  ze  ścianą  a  równocześnie  zapewniającą  jej  sztywność,  są  placki  z  gipsu
szpachlowego lub kleju gipsowego.

5.3.3. Przygotowanie podłoŜa:

– podłoŜe powinno być twarde i oczyszczone z kurzu i luźnych resztek zaprawy,

– stare powłoki malarskie: olejne powinny być zeskrobane a klejowe zmyte,

– przed przystąpieniem do montaŜu płyt,  podłoŜe skropić  obficie  wodą, zbyt  suche podłoŜe,  szybko odciąga
wodę z placków gipsowych, powoduje przedwczesne ich stwardnienie i odpadanie,

– dla podłoŜa nienasiąkliwego naleŜy stosować na placki zaczyn o większej gęstości.

5.3.4. Mocowanie płyt na plackach gipsowych

W przypadku, gdy znajdująca się w stanie surowym ściana, przeznaczona do obłoŜenia ma na swym licu odchyłki do
20 mm/mb, naleŜy ją zniwelować przed rozpoczęciem montaŜu płyt. Niwelacji powierzchni ściany dokonuje się przez
zamocowanie  na  niej  gipsowych  marek  kontrolnych,  w  rozstawach  wynikających z  szerokości  zastosowanych  płyt.
Marki winny mieć średnicę od 10 do 15 cm. Dopiero po związaniu marek gipsowych i powtórnym sprawdzeniu lica
ściany moŜna przystąpić do właściwego przyklejania płyt.

Płytę do przyklejenia  układa się stroną licową do podłogi  w pobliŜu  miejsca jej  zamontowania.  Następnie  na  jej
tylną stronę nakłada się placki zaczynu gipsowego w rozstawach od 30 do 35 cm.

Przy krawędziach płyt placki powinny mieć mniejsze rozmiary, ale naleŜy je układać gęściej. Grubość naniesionych
placków  powinna  być  nieznacznie  większa,  niŜ  grubość  przygotowanych  marek.  Płytę  z  naniesionymi  plackami
podnosi  się  i  lekko  dociska  do  ściany.  Następnie  skorygować  połoŜenie  płyty,  czyli  dosunąć  ją  do  krawędzi  juŜ
zamontowanej  płyty.  Opukując  gumowym  młotkiem  przez  prostą  łatę  (najlepiej  aluminiową,  o  przekroju
prostokątnym 18x100 mm i długości 2500 mm), doprowadza się do dokładnego zlicowania płaszczyzny montowanej
płyty z wcześniej zamontowaną płytą.

MoŜna  teŜ  stosować  metodę  nakładania  placków gipsowych  na  ścianę.  Szczególnie  w  pomieszczeniach  wąskich
(np. w korytarzach), gdzie nie da się manewrować płytą z naniesionym na nią zaczynem.

Przyklejone  płyty  powinny  dokładnie  przylegać  do  siebie  swoimi  dłuŜszymi  krawędziami.  Wskazane  jest
jednoczesne  mocowanie  dwóch  lub  trzech  płyt  zaczynem  gipsowym  z  jednego  zarobu,  następnie  wspólne
regulowanie ich połoŜenia.
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5.3.5. Klejenie płyt na styk do podłoŜa

W przypadku,  gdy płaszczyzny  ścian przeznaczonych  do obłoŜenia  są  równe,  o  odchyłce do ok.  3  mm/mb,  moŜna
zastosować  metodę  klejenia  płyt  na  cienkiej  warstwie  kleju  gipsowego.  Podobnie  jak  opisano  w  pkt.  5.3.4.,  na
ułoŜoną  licem  do  podłogi  płytę  nakłada  się  cienką  warstwę  klejącą.  Warstwę  tę  rozgarnia  się  po  płycie  szeroką
stalową pacą z zębami.  Klej powinien być rozłoŜony  pasami wzdłuŜ  dłuŜszych krawędzi  płyt.  Klej  gipsowy uŜyty  do
tego  typu  klejenia  powinien  być  stosunkowo  rzadki,  co  ułatwia  jego  równomierne  rozprowadzenie  w  momencie
dociskania płyty do podłoŜa.

5.3.6. Mocowanie płyt na pasach gipsowo-kartonowych

Przy  nierównym  podłoŜu,  powstałym  z  powodu  niedokładnego  murowania  ściany  lub  przeróbek  (zamurowane
otwory),  moŜe  zaistnieć  konieczność  wstępnego  wyrównania  powierzchni  przy  pomocy  pasów
gipsowo-kartonowych. Pasy takie, o szerokości 10 cm, odcina się z płyty gipsowo-kartonowej i mocuje przy pomocy
zaczynu gipsowego. Poziome pasy montuje się przy suficie i przy podłodze. Pasy pionowe są klejone w rozstawie co
600 mm. Pasy gipsowo-kartonowe powinny po zamontowaniu wyznaczać równą płaszczyznę.

Po związaniu zaczynu mocującego pasy gipsowo-kartonowe do podłoŜa przystępuje się do klejenia płyt sposobem
opisanym w pkt. 5.3.5.

5.4. MontaŜ okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie

5.4.1. Okładziny wykonywane na ruszcie drewnianym

Murowane  ściany  moŜna  obłoŜyć  płytami  gipsowo-kartonowymi,  mocowanymi  do  rusztu  drewnianego.  Łaty
drewniane,  o  przekroju  50x25  mm,  są  mocowane  poziomo  do  podłoŜa  przy  pomocy  kołków  rozporowych.
Odległości między listwami są uzaleŜnione od grubości stosowanej na okładzinę płyty.

� Dla płyt o gr. 9,5 mm – 500 mm

� Dla płyt o gr. 12,5 mm – 650 mm

Płyty montuje się, ustawiając je pionowo.

Celem polepszenia  własności  cieplnych  i  akustycznych  przegrody  w przestrzeń  między  łatami  wkłada  się  wełnę
mineralną.  W tym przypadku  jednak ruszt  musi  być  wystarczająco odsunięty  od ściany (grubość  wełny).  MoŜna  to
osiągnąć przy pomocy podkładek wykonanych z krótkich odcinków listew drewnianych.

Ruszt  drewniany  moŜe  być  wykonany  równieŜ  w  innej  formie.  W  tym  przypadku  wykorzystuje  się  łaty  o
przekroju 30x50 mm. Mocuje się je do ściany pionowo, przy uŜyciu specjalnych łączników. Rozstaw między listwami
– 600 mm. Elementami łączącymi listwy ze ścianą są strzemiona blaszane typu ES.

Tego typu połączenie rusztu z podłoŜem jest połączeniem elastycznym, co przyczynia się do tłumienia wszelkiego
rodzaju  dźwięków  przenoszonych  przez  przegrodę.  Właściwość  ta  moŜe  jeszcze  zostać  podwyŜszona  przez
podłoŜenie  pod  strzemiona  podkładek  z  taśmy tłumiącej.  Właściwości  tłumiące  przegrody  w  sposób  zdecydowany
podnosi  teŜ  obecność  wełny  mineralnej.  Podobnie  zwiększeniu  tłumienia  sprzyja  równieŜ  obecność  wolnej
przestrzeni powietrznej między wełną mineralną a płytą gipsowo-kartonową.

5.4.2. Okładziny na ruszcie stalowym

Ruszt metalowy pod okładziny gipsowo-kartonowe moŜna wykonać na kilka sposobów:
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– przy uŜyciu profili stosowanych do budowy ścian działowych, bez kontaktu z osłanianą ścianą,

– z uŜyciem ściennych profili „U” o szer. 50 mm, umocowanych do podłoŜa uchwytami typu ES,

– przy uŜyciu profili sufitowych 60/27, mocowanych do podłoŜa elementami łączącymi typu ES.

5.5. MontaŜ okładzin z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie na sufitach

5.5.1. Zasady doboru konstrukcji rusztu

Ruszt  stanowiący podłoŜe dla płyt  gipsowo-kartonowych  powinien  składać się z  dwóch warstw:  dolnej  stanowiącej
bezpośrednie podłoŜe dla płyt – nazywanej w dalszej części „warstwą nośną” oraz górnej – dalej nazywanej „warstwą
główną”.  Niekiedy  wykonywany  jest  ruszt  jednowarstwowy  składający  się  tylko  z  warstwy  nośnej.  Materiałami
konstrukcyjnymi  do budowania rusztów są kształtowniki  stalowe lub listwy drewniane.  Dokonując wyboru rodzaju
konstrukcji rusztu przy projektowaniu sufitu, naleŜy brać pod uwagę następujące czynniki:

a) kształt pomieszczenia:

– jeŜeli ruszt poziomy pomieszczenia jest zbliŜony do kwadratu, to ze względu na sztywność rusztu  zasadne
jest zastosowanie konstrukcji dwuwarstwowej,

– w pomieszczeniach wąskich i długich znajduje zastosowanie rozwiązanie jednowarstwowe,

– sposób zamocowania rusztu do konstrukcji przegrody,

– jeŜeli  ruszt  styka  się  bezpośrednio  z  płaską  konstrukcją  przegrody,  to  moŜna  zastosować  ruszt
jednowarstwowy;  natomiast,  gdy  ruszt  oddalony  jest  od  stropu,  zazwyczaj  stosuje  się  rozwiązania
dwuwarstwowe,

– rozstaw  rozmieszczenia  elementów  warstwy  nośnej  zaleŜy  równieŜ  od  kierunku  usytuowania  podłuŜnych
krawędzi płyt w stosunku do tych elementów,

b) grubość zastosowanych płyt:

– rozmieszczenia płyt,

– rozstaw elementów rusztu warstwy nośnej zaleŜy między innymi od sztywności płyt,

c) funkcję jaką spełniać ma sufit:

– jeŜeli  sufit  stanowi  barierę  ogniową,  to  kierunek  rozmieszczenia  płyt  musi  być  zawsze  prostopadły  do
elementów warstwy nośnej. Ruszt takiego sufitu moŜe być wykonany z kształtowników stalowych lub listew
drewnianych.  Rodzaj  rusztu  (palny  czy  niepalny)  nie  ma  wpływu  na  odporność  ogniową,  poniewaŜ  o
własnościach ogniochronnych decyduje okładzina gipsowo-kartonowa.

5.5.2. Tyczenie rozmieszczenia płyt

Chcąc uzyskać oczekiwane efekty uŜytkowe sufitów,  naleŜy przy ich wykonywaniu pamiętać o paru podstawowych
zasadach:

– styki  krawędzi  wzdłuŜnych  płyt  powinny  być  prostopadłe  do  płaszczyzny  ściany  z  oknem  (równolegle  do
kierunku naświetlania pomieszczenia),

– przy wyborze wzdłuŜnego mocowania płyt do elementów nośnych rusztu  konieczne jest,  aby styki długich
krawędzi płyt opierały się na tych elementach,

– przy wyborze poprzecznego mocowania płyt w stosunku do elementów nośnych rusztu konieczne jest, aby
styki krótszych krawędzi płyt opierały się na tych elementach,

– poniewaŜ  rzadko  się  zdarza,  aby  w  jednym  rzędzie  mogła  być  umocowana  pełna  ilość  płyt,  naleŜy  je  tak
rozmieścić,  by na obu  krańcach tego rzędu  znalazły  się  odcięte  kawałki  o  szerokości  zbliŜonej  do połowy
szerokości płyty (lub połowy jej długości),

– styki poprzeczne płyt w dwu sąsiadujących pasmach powinny być przesunięte  względem siebie o odległość
zbliŜoną do połowy długości płyty,
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– jeŜeli z przyczyn ogniowych okładzina gipsowo-kartonowa sufitu ma być dwuwarstwowa, to drugą warstwę
płyt naleŜy mocować mijankowo w stosunku do pierwszej, przesuwając ją o jeden rozstaw między nośnymi
elementami rusztu. 

5.5.3. Kotwienie rusztu

W  zaleŜności  od  konstrukcji  i  rodzaju  materiału,  z  jakiego  wykonany  jest  strop,  wybiera  się  odpowiedni  rodzaj
kotwienia  rusztu.  Wszystkie  stosowane  metody  kotwień  muszą  spełniać  warunek  pięciokrotnego  współczynnika
wytrzymałości  przy  ich  obciąŜaniu.  Znaczy  to,  Ŝe  jednostkowe  obciąŜenie  wyrywające  musi  być  większe  od
pięciokrotnej wartości normalnego obciąŜenia przypadającego na dany łącznik lub kotwę.

Konstrukcje  sufitów  mogą  zostać  podwieszone  do  stropów  zbudowanych  w  oparciu  o  belki  profilowe  przy
pomocy  róŜnego  rodzaju  obejm  (mocowanie  imadłowe).  Elementy  mocujące  konstrukcję  sufitów,  jak  np.  kotwy
stalowe  wbetonowane  na  etapie  formowania  stropu,  kotwy  spawane  do  istniejących  zabetonowanych  wypustów
stalowych  lub  bezpośrednio  do  stalowej  konstrukcji  stropu  rodzimego  powinny  wytrzymywać  trzykrotną  wartość
normalnego obciąŜenia.

Wszystkie elementy stalowe, słuŜące do kotwienia, muszą posiadać zabezpieczenie antykorozyjne.

5.5.4. Mocowanie płyt gipsowo-kartonowych do rusztu

Na okładziny sufitowe stosuje się płyty gipsowo-kartonowe zwykłe o grubości 9,5 lub 12,5�mm. Jeśli tego wymagają
warunki ogniowe, na okładzinę stosuje się płyty o podwyŜszonej wytrzymałości ogniowej o gr. 12,5 lub 15 mm. Płyty
gipsowo-kartonowe mogą być mocowane do elementów nośnych w dwojaki sposób:

– mocowanie poprzeczne krawędziami dłuŜszymi płyt do kierunku ułoŜenia elementów nośnych rusztu,

– mocowanie  podłuŜne  wzdłuŜ  elementów  nośnych  rusztu  płyt,  ułoŜonych  równolegle  do  nich  dłuŜszymi
krawędziami.

Płyty gipsowo-kartonowe mocuje się:

– do listew drewnianych gwoździami lub wkrętami,

– do profili stalowych blachowkrętami.

5.5.5. Kierunek mocowania płyt gipsowo-kartonowych na sufitach

Grubość płyty [mm] Kierunek mocowania
Dopuszczalna rozpiętość między

elementami nośnymi [mm]

9,5
poprzeczny 420

podłuŜny 320

12,5
poprzeczny 500

podłuŜny 420

15,0 poprzeczny 550

5.6. Sufity z płyt gipsowo-kartonowych na ruszcie drewnianym

5.6.1. Sufity z rusztem jednowarstwowym

Ruszty  drewniane mogą być wykonane  jako jednowarstwowe  lub  dwuwarstwowe.  W przypadku,  gdy podłoŜe  jest
równe  i  równocześnie  sufit  nie  musi  być  obniŜany,  ruszt  wykonuje  się  jako  jednowarstwowy.  Rozstawy  listew  są
uzaleŜnione  od  rodzaju  płyt  i  kierunku  ich  zamocowania.  Odległości  (d)  między  punktami  mocowania  listew  do
podłoŜa  są  uzaleŜnione  od  wymiarów  poprzecznych  zastosowanych  listew.  Umocowane  listwy  stanowią  warstwę
nośną dla płyt gipsowo-kartonowych.
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Wymiary listew
[mm]

Dopuszczalne odległości (d) 
między elementami kotwiącymi [mm]

szerokość (e) 50
650

grubość (f) 25

szerokość (e) 50
800

grubość (f) 32

5.6.2. Sufit z rusztem dwuwarstwowym

Na podłoŜu nierównym, w celu zmniejszenia ilości punktów kotwień lub gdy sufit ma być obniŜony, stosuje się ruszt
dwuwarstwowy. Odległości między listwami w warstwie nośnej zaleŜą od grubości stosowanej w danym przypadku
płyty  gipsowo-kartonowej  oraz  kierunku  jej  montaŜu  w  stosunku  do  listew  nośnych.  Listwy  warstwy  głównej  są
rozmieszczane  w  odległościach  (d),  uzaleŜnionych  od  wymiarów  poprzecznych  zastosowanych  listew  w  warstwie
nośnej.

Wymiary listew nośnych
[mm]

Dopuszczalne odległości (d) 
między listwami głównymi [mm]

szerokość (e) 50
650

grubość (f) 25

szerokość (e) 50
800

grubość (f) 32

Dla  rusztów  dwuwarstwowych  mocowanych  bezpośrednio  do  podłoŜa,  wymiary  listew  głównych  oraz
dopuszczalne rozstawy między elementami mocującymi je do podłoŜa są następujące:

Wymiary listew głównych
[mm]

Dopuszczalne odległości (a)
między elementami kotwiącymi [mm]

szerokość (b) 63
1100

grubość (c) 38

Wymiary  listew  głównych  oraz  dopuszczalne  rozstawy  między  elementami  mocującymi  je  do  podłoŜa,  dla
rusztów dwuwarstwowych w sufitach podwieszanych, są następujące:

Wymiary listew głównych
[mm]

Dopuszczalne odległości (a) 
między elementami kotwiącymi [mm]

szerokość (b) 38
1400

grubość (c) 63

5.7. Sufity na ruszcie stalowym

5.7.1. Ruszt stalowy – standard

Prezentowany  poniŜej  ruszt  stalowy  dla  sufitu  podwieszanego  jest  rozwiązaniem  analogicznym  do  niemieckiego
systemu S400.

Elementy składowe rusztu, poza prętami, są produkowane fabrycznie przez poszczególne firmy zajmujące się ich
wytworzeniem i dostawą.
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Opis ogólny

Konstrukcja  rusztu  jest  zbudowana  z  profili  nośnych  CD  60x27x0,6  oraz  przyściennych  UD  27x28x0,6.
PrzedłuŜenia  odcinków  profili  nośnych,  gdy  potrzeba  taka  wynika  z  wielko�ści  pomieszczenia,  dokonuje  się  przy
uŜyciu  łącznika  wzdłuŜnego  (60/110).  Ruszt  jest  pod�wieszany  do  konstrukcji  stropu  przy  pomocy  wieszaków  gdy
chodzi o sufit obniŜony (sto�pień obniŜenia sufitu determinuje uŜycie pręta mocującego o odpowiedniej długości) lub
przy pomocy łączników krzyŜowych (60/60) – gdy chodzi o sufit mocowany bezpośrednio do podłoŜa.

Konstrukcję rusztu sufitu obniŜonego wykonuje się w formie dwuwarstwowej. Jednak w pomieszczeniach długich
i  równocześnie  wąskich  zasadne jest  stosowanie  rusztu  pojedynczego.  Ruszt  jednowarstwowy  stosuje  się  równieŜ
dla sufitów bezpośrednio mocowanych do stropów.

W rusztach dwuwarstwowych do łączenia obu warstw ze sobą uŜywa się łączników krzyŜowych (60/60).

W celu usztywnienia całej konstrukcji rusztu, końce profili nośnych opiera się między półkami profili UD 27x28x
0,6 mocowanych do ścian.

Grubość płyty
gipsowo-kartonowej [mm]

Dopuszczalna odległość
między wieszakami [mm]

Dopuszczalna odległość w
warstwie głównej [mm]

Dopuszczalna odległość w
warstwie nośnej [mm]

9,5

12,5

15,0

850
850
850

1250
1250
1000

420
500
550

Uwaga: PowyŜsze dane dotyczą płyt układanych poprzecznie do profili nośnych.

5.8. Obudowa poddaszy

Płyty  gipsowo-kartonowe  są  dobrym  materiałem  do  okładania  od  wewnątrz  skomplikowanych  konstrukcji
dachowych.  Ich  właściwości,  takie  jak  lekkość  oraz  wytrzymałość  na  działanie  ognia  (płyty  GKF),  szczególnie
przemawiają za ich stosowaniem w tego rodzaju przypadkach. 

Przed  montaŜem  płyt  gipsowo-kartonowych,  naleŜy  do  konstrukcji  dachu  zamontować  odpowiedni  ruszt.
Wykonuje się go zazwyczaj w formie jednowarstwowej. Materiałami konstrukcyjnymi rusztu są listwy drewniane lub
profile stalowe.

Przy budowie  rusztów na powierzchniach  skośnych naleŜy stosować zasady montaŜu  podobne,  jak dla rusztów
sufitowych. Przykładowo:

dla rusztów z listew o przekroju 30x50 mm, mocowanych do krokwi dachowych (rozstawionych co ok. 900 mm) przy pomocy

łączników typu ES, odległość między nimi nie powinna przekraczać:

– 550 mm dla płyt o gr. 15 mm mocowanych poprzecznie,

– 550 mm dla płyt o gr. 12,5 mm mocowanych poprzecznie,

– 420 mm dla płyt o gr. 9,5 mm mocowanych poprzecznie.

Analogiczne  rozstawy  obowiązują  przy  zastosowaniu  profili  stalowych  CD  60/27,  mocowanych  do  krokwi
łącznikami ES.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

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

6.2. Badania w czasie wykonywania robót

6.2.1. Częstotliwość  oraz  zakres  badań  płyt  gipsowo-kartonowych  powinna  być  zgodna  z  PN-B-79405
„Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych”.
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W szczególności powinna być oceniana:

– równość powierzchni płyt,

– naroŜniki i krawędzie (czy nie ma uszkodzeń),

– wymiary płyt (zgodne z tolerancją),

– wilgotność i nasiąkliwość,

– obciąŜenie na zginanie niszczące lub ugięcia płyt.

6.2.2. Warunki badań płyt gipsowo-kartonowych i innych materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy
i akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBÓT

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

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnię suchych tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i
wysokości  mierzonej  od  podłoŜa  lub  warstwy  wyrównawczej  na  stropie  do  spodu  stropu  wyŜszej  kondygnacji.
Powierzchnię pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym.

Powierzchnię  suchych tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu  w świetle  ścian
surowych na płaszczyznę poziomą.

Z powierzchni  suchych tynków nie potrąca się powierzchni  kratek,  drzwiczek  i  innych  urządzeń,  jeŜeli  kaŜda z
nich jest mniejsza niŜ 0,5 m2.

7.3. Wielkości  obmiarowe  suchych  tynków  określa  się  na  podstawie  dokumentacji  projektowej  z
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze

7.4. W  przypadku  robót  remontowych,  dla  których  nie  opracowano  dokumentacji  projektowej
wielkości obmiarowe określa się na podstawie pomiarów w naturze

8. ODBIÓR ROBÓT

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

8.2. Odbiór  podłoŜa  naleŜy  przeprowadzić  bezpośrednio  przed  przystąpieniem  do  robót
okładzinowych z płyt gipsowo-kartonowych. JeŜeli odbiór podłoŜa odbywa się po dłuŜszym czasie
od jego wykonania, naleŜy podłoŜe oczyścić i umyć wodą

8.3. Roboty  uznaje  się  za  zgodne  z  dokumentacją  projektową,  SST  i  wymaganiami  Inspektora
nadzoru,  jeŜeli  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-72/B-10122. „Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

Sprawdzeniu podlega:
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a. zgodność z dokumentacją techniczną,

b. rodzaj zastosowanych materiałów,

c. przygotowanie podłoŜa,

d. prawidłowość zamontowania płyt i ich wykończenia na stykach, naroŜach i obrzeŜach,

e. wichrowatość powierzchni.

ad.  e)  Powierzchnie  suchych  tynków  powinny  stanowić  płaszczyzny  pionowe,  poziome  lub  o  kącie  pochylenia
przewidzianym w dokumentacji. Kąty dwuścienne utworzone przez te płaszczyzny, powinny być kątami prostymi lub
posiadać rozwarcie wynikające z wcześniejszych załoŜeń zawartych w dokumentacji. Krawędzie przycięcia płaszczyzn
powinny  być prostoliniowe.  Sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  powierzchni  i  krawędzi  suchych  tynków naleŜy
przeprowadzać  za  pomocą  oględzin  zewnętrznych  oraz  przykładania  (w  dwu  prostopadłych  do  siebie  kierunkach)
łaty  kontrolnej  o  długości  ok.  2  mb,  w  dowolnym  miejscu  powierzchni.  Pomiar  prześwitu  pomiędzy  łatą  a
powierzchnią  suchego  tynku  powinien  być  wykonywany  z  dokładnością  do  0,5  mm.  Dopuszczalne  odchyłki
powierzchni są podane w poniŜszej tabeli.

Odchylenie powierzchni
suchego tynku od

płaszczyzny  i odchylenia
krawędzi od linii prostej

Odchylenia powierzchni i krawędzi od kierunku
Odchylenie

przecinających się
płaszczyzn od kąta
przewidzianego w

dokumentacji
pionowego poziomego

nie większa niŜ 2�mm i w
liczbie nie większej niŜ 2

na całej długości łaty
kontrolnej o długości 2 mb

nie większe niŜ 1,5�mm na 1
mb i ogółem nie więcej niŜ 3
mm w pomieszczeniach do 3,

5 mm wysokości oraz nie
więcej niŜ 4 mm w

pomieszczeniach powyŜej 3,5
m wysokości

nie większe niŜ 2 mm na 1
mb i ogółem nie więcej niŜ 3

mm na całej powierzchni
ograniczonej ścianami,

belkami itp.

nie większe niŜ 2�mm

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST Kod CPV 45000000-7 „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
suchego tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje:

• dla wszystkich technologii (czynności przygotowawcze):

– przygotowanie stanowiska roboczego,

– obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi,

– ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m,

– przygotowanie podłoŜa,

– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów,

– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów,

• dla wykonania okładzin z płyt gipsowo-kartonowych:

a) na ścianach murowanych

− przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego,

− przygotowanie kleju gipsowego,
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− przyklejenie pasków z płyt gipsowo-kartonowych do podłoŜa,

− przyklejenie płyt do podłoŜa wraz z przycięciem i dopasowaniem,

b) na rusztach z listew drewnianych

− przymocowanie  płyt  do  gotowego  rusztu  za  pomocą  gwoździ  lub  wkrętów  wraz  z  przycięciem  i
dopasowaniem,

c) na rusztach z kształtowników metalowych

− przymocowanie płyt do gotowego rusztu za pomocą wkrętów wraz z przycięciem i dopasowaniem,

• dla wszystkich technologii (czynności wykończeniowe):

– przygotowanie zaprawy z gipsu szpachlowego do wyrównania powierzchni okładzin,

– szpachlowanie połączeń i styków płyt ze ścianami i stropami,

– zabezpieczenie spoin taśmą papierową,

– szpachlowanie i cyklinowanie wykończeniowe.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1.Normy

PN-72/B-10122 Roboty okładzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-79405 Wymagania dla płyt gipsowo-kartonowych.

PN-93/B-02862 Odporność ogniowa.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.

PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych.

Norma ISO (Seria  9000,  9001,  9002,  9003  i  9004)  Normy  dotyczące  systemów  zapewnienia  jakości  i
zarządzania systemami zapewnienia jakości.

10.2.Inne dokumenty i instrukcje

Informator o montaŜu płyt gipsowo-kartonowych, ścian działowych, okładzin ściennych i sufitów podwieszanych oraz
do rozbudowy poddaszy – BPB Rigips Polska-Stawiany Sp. z o.o., Szarbków 73, 28-400 Pińczów.

Informator-Poradnik „Zastosowanie płyt gipsowo-kartonowych w budownictwie” – wydanie IV – Kraków 1996 r.

SZCZEGÓLWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBI ORU ROBÓT
NR : B- 08.00.00 - UKŁADANIE PŁYTEK NA PODŁOGACH I NA ŚCIANACH
KOD CPV: 45430000-7
Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej  w Kaczórkach

POKRYWANIE PODŁÓG I ŚCIAN
(Kod CPV 45431000-7)

1.2. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania  dotyczące
wykonania  i odbioru  robót  posadzkowych  i  okładzinowych  z  płytek  przy  uŜyciu  kompozycji



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

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

SEKOspec

53

klejowych  z  mieszanek  przygotowanych  fabrycznie  w  budownictwie  mieszkaniowym,
uŜyteczności publicznej i budownictwie przemysłowym.

1.3. Zakres stosowania ST
Standardowa  specyfikacja  techniczna  (ST)  stanowi  podstawę  opracowania  szczegółowej
specyfikacji  technicznej  (SST)  stosowanej  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

Projektant  sporządzający dokumentację  projektową  i  odpowiednie  szczegółowe specyfikacje
techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  moŜe  wprowadzać  do  niniejszej
standardowej  specyfikacji  zmiany,  uzupełnienia  lub  uściślenia,  odpowiednie  dla  przewidzianych
projektem  robót,  uwzględniające  wymagania  Zamawiającego  oraz  konkretne  warunki  realizacji
robót, niezbędne do uzyskania wymaganego standardu i jakości tych robót.

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

1.4. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności mające na celu wykonanie:
– pokrycie podłóg płytkami (posadzki), które stanowią wierzchni element warstw podłogowych,
– pokrycie  ścian  płytkami  (okładziny),  które  stanowią  warstwę  ochronną  i  kształtującą  formę

architektoniczną okładanych elementów.
Specyfikacja  obejmuje  wykonanie  posadzek  i  okładzin  przy  uŜyciu  kompozycji  klejowych  z
mieszanek przygotowanych fabrycznie.

1.5. Określenia podstawowe, definicje
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami  podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4,  a  takŜe
podanymi poniŜej:
Podło Ŝe  –  element  budynku,  na  powierzchni  którego  wykonane  będą  roboty  posadzkowe
i okładzinowe z płytek. 
Warstwa  wyrównawcza  –  warstwa  wykonana  w  celu  wyeliminowania  nierówności  lub  róŜnic
poziomów powierzchni podłoŜa.
Warstwa  wygładzaj ąca  –  cienka  warstwa  wykonana  dla  uzyskania  gładkiej  powierzchni
podłoŜa.
Warstwa  gruntuj ąca  –  powłoka  wzmacniająca  i  uszczelniająca  podłoŜe  oraz  zwiększająca
przyczepność powłoki ochronnej.
Faseta  – wyoblenie wykonane na połączeniu powierzchni poziomych i pionowych.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót posadzkowych i okładzinowych
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z
dokumentacją  projektową,  specyfikacjami  technicznymi  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.
Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne”
Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robót posadzkowych i okładzinowych
Roboty  posadzkowe  i  okładzinowe  naleŜy  wykonać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz
oraz podstawy prawne sporządzenia podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7,
pkt. 1.6.
Dokumentacja wykonania robót posadzkowych i wykładzinowych powinna zawierać  co najmniej
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następujące informacje i rozwiązania dotyczące:
– materiałów do wykonywania posadzek i okładziny z płytek,
– lokalizacji i warunków uŜytkowania,
– rodzaju i stanu podłoŜy pod posadzki i okładziny.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  właściwo ści  materiałów,  ich  pozyskiwania  i

składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2
Wykonawca  obowiązany  jest  posiadać  na  budowie  pełną  dokumentację  dotyczącą  składanych
na budowie materiałów przeznaczonych do wykonania robót posadzkowych i okładzinowych.

2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie  materiały  do  wykonania  robót  posadzkowych  i  okładzinowych  z  płytek  powinny
odpowiadać  wymaganiom  zawartym  w  dokumentach  odniesienia  (normach,  aprobatach
technicznych).
2.2.1.Płyty i płytki 
Płytki powinny odpowiadać następującej normie:
– PN-EN  14411:2005  –  Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Definicja,  klasyfikacja,  charakterystyki

i znakowanie.
Rodzaj  płytek  i  ich  parametry  techniczne  musi  określać  dokumentacja  projektowa.

Szczególnie dotyczy to płytek dla których muszą  być  określone takie parametry jak np.  stopień
ścieralności, mrozoodporność i twardość.
2.2.2.Kompozycje klejące i zaprawy 
Kompozycje  klejące  do  mocowania  płytek  muszą  spełniać  wymagania  normy
PN-EN 12004:2002 lub odpowiednich aprobat technicznych.
Zaprawy  do  spoinowania  muszą  spełniać  wymagania  odpowiednich  aprobat  technicznych  lub
norm.
2.2.3.Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania posadzek i okładzin z płytek to:
– listwy dylatacyjne i wykończeniowe,
– środki ochrony płytek i spoin,
– środki do usuwania zanieczyszczeń,
– środki do konserwacji posadzek i okładzin.

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub
odpowiednie aprobaty techniczne.
2.2.3.Woda
Do  przygotowania  kompozycji  klejących  zapraw  klejowych  i  mas  do  spoinowania  stosować
naleŜy wodę odpowiadającą wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu.
Specyfikacja pobierania próbek, badania i ocena przydatności wody zarobowej, do betonu, w tym
wody odzyskanej z procesów produkcji betonu”. Bez badań laboratoryjnych moŜe być stosowana
wodociągowa woda pitna.

2.3. Warunki  przyj ęcia  na  budow ę  materiałów  i  wyrobów  do  robót  posadzkowych
i okładzinowych z płytek

Materiały i wyroby mogą być przyjęte na budowę, jeśli spełniają następujące warunki:
– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji  projektowej  i

specyfikacji technicznej (szczegółowej),
– są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane

(pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),
– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
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– producent  dostarczył  dokumenty świadczące o dopuszczeniu do  obrotu  i  powszechnego lub
jednostkowego  zastosowania  wyrobów  oraz  karty  techniczne  (katalogowe)  wyrobów  lub
firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów, 

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  uŜycia  (termin  zakończenia
robót  pokrywczych  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych  na  opakowaniach
terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów),

Niedopuszczalne  jest  stosowanie  do  robót  posadzkowych  i  okładzinowych  z  płytek  materiałów
nieznanego pochodzenia.

2.4. Warunki  przechowywania  materiałów  i  wyrobów  do  robót  posadzkowych
i okładzinowych

Wszystkie materiały i wyroby powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją
producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów  odniesienia  tj.  norm  bądź  aprobat
technicznych.

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

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

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  sprz ętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 3

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” 

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Wymagania  szczegółowe  dotycz ące  transportu  materiałów  i  wyrobów  do  robót
posadzkowych i okładzinowych

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach,  ułoŜonych  na  paletach  naleŜy  prowadzić
sprzętem mechanicznym.

Załadunek  i  wyładunek  wyrobów  w  opakowaniach  układanych  luzem  wykonuje  się  ręcznie.
Ręczny  załadunek  zaleca  się  prowadzić  przy  maksymalnym  wykorzystaniu  sprzętu  i  narzędzi
pomocniczych takich jak: chwytaki, wciągniki, wózki.
Środki  transportu  do  przewozu  materiałów  i  wyrobów  workowanych  muszą  umoŜliwiać

zabezpieczenie  tych  wyrobów  przed  zawilgoceniem,  przemarznięciem,  przegrzaniem  i
zniszczeniem  mechanicznym.  Materiały  płynne  pakowane  w  pojemniki,  kontenery  itp.  naleŜy
chronić przed przemarznięciem, przegrzaniem i zniszczeniem mechanicznym.

JeŜeli  nie  istnieje  moŜliwość  poboru  wody  na  miejscu  wykonania  robót,  to  wodę  naleŜy
dowozić  w  szczelnych  i  czystych  pojemnikach  lub  cysternach.  Nie  wolno  przewozić  wody  w
opakowaniach po środkach chemicznych lub w takich, w których wcześniej przetrzymywano inne
płyny bądź substancje mogące zmienić skład chemiczny wody.
Transport materiałów wykorzystywanych w innych robotach budowlanych nie moŜe odbywać się
po wcześniej wykonanych posadzkach.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne  zasady  wykonania  robót  podano  w  ST  „Wyma gania  ogólne”  Kod

CPV 45000000-7, pkt 5
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5.2. Warunki przyst ąpienia do robót
5.2.1.Przed  przystąpieniem  do  wykonywania  posadzek  i  okładzin  z  płytek  powinny  być

zakończone: 
– wszystkie  roboty  stanu  surowego  łącznie  z  wykonaniem  podłoŜy,  warstw  konstrukcyjnych  i

izolacji podłóg, 
– roboty  instalacji  sanitarnych,  centralnego  ogrzewania,  elektrycznych  i  innych  np.

technologicznych (szczególnie dotyczy to instalacji podpodłogowych),
– wszystkie  bruzdy,  kanały  i  przebicia  naprawione  i  wykończone  tynkiem  lub  masami

naprawczymi.

5.3. Wykonanie posadzek z płytek
5.3.1.PodłoŜa 
PodłoŜa pod posadzki z płytek moŜe stanowić beton lub zaprawa cementowa.
Podkłady betonowe powinny być wykonane z betonu co najmniej klasy B-20 i grubości minimum
50 mm.
Podkłady z zaprawy cementowej powinny mieć  wytrzymałość  na ściskanie minimum 12 MPa, a
na zginanie minimum 3 MPa.
Minimalne grubości podkładów z zaprawy cementowej powinny wynosić:
– podkłady związane z podłoŜem – 25 mm,
– podkłady na izolacji przeciwwilgociowej – 35 mm,
– podkłady „pływające” ( na warstwie izolacji cieplnej lub akustycznej) – 40 mm.

Powierzchnia podkładu powinna być  zatarta na ostro,  bez raków, pęknięć  i  ubytków, czysta,
pozbawiona  resztek  starych  posadzek  i  odpylona.  Niedopuszczalne  są  zabrudzenia  bitumami,
farbami i środkami antyadhezyjnymi.
Dopuszczalne odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny poziomej nie moŜe przekraczać
5 mm na całej długości łaty kontrolnej o długości 2 m.

W  podkładzie  naleŜy  wykonać,  zgodnie  z  projektem,  spadki  i  dylatacji  konstrukcyjnej  i
przeciwskurczowej.  Na  zewnątrz  budynku  powierzchnia  dylatowanych  pól  nie  powinna
przekraczać 10 m2, a maksymalna długość boku nie większa niŜ 3,5 m.

Wewnątrz budynku pola dylatacyjne powinny mieć wymiary nie większe niŜ 5x6 m. Dylatacje
powinny  być  wykonane  w  miejscach  dylatacji  budynku,  wokół  fundamentów  pod  maszyny,
słupów  konstrukcyjnych  oraz  w  styku  róŜnych  rodzajów  posadzek.  Szczegółowe  informacje  o
układzie  warstw  podłogowych,  wielkości  i  kierunkach  spadków,  miejsc  wykonania  dylatacji,
osadzenia wpustów i innych elementów powinny być podane w dokumentacji projektowej.
Szczeliny dylatacyjne powinny być wypełnione materiałem wskazanym w projekcie.

5.3.2.Układanie posadzek z płytek 
Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  posadzkowych  naleŜy  przygotować  wszystkie
niezbędne  materiały,  narzędzia  i  sprzęt,  posegregować  płytki  według  wymiarów,  gatunku
i odcieni oraz rozplanować sposób układania płytek.

PołoŜenie płytek naleŜy rozplanować uwzględniając ich wielkość i szerokość spoin. Na jednej
płaszczyźnie płytki powinny być rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakową
szerokość większą niŜ połowa płytki. Szczególnie starannego rozplanowania wymaga posadzka
zawierająca  określone  w  dokumentacji  wzory  lub  składająca  się  z  róŜnego  rodzaju  i  wielkości
płytek.
Wybór  kompozycji  klejących  zaleŜy  od  rodzaju  płytek  i  podłoŜa  oraz  wymagań  stawianych
podłodze.  Kompozycja  (zaprawa)  klejąca  musi  być  przygotowana  zgodnie  z  instrukcją
producenta.
Układanie płytek rozpoczyna się od najbardziej eksponowanego naroŜnika w pomieszczeniu lub
od wyznaczonej linii.
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Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje”
się  zębatą  krawędzią  ustawioną  pod  kątem  około  50°.  Kompozycja  klej ąca  powinna  być
nałoŜona równomiernie i  pokrywać  całą  powierzchnię  podłoŜa.  Wielkość  zębów pacy zaleŜy od
wielkości  płytek.  Prawidłowo  dobrane  wielkość  zębów  i  konsystencja  kompozycji  klejącej
sprawiają, Ŝe kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić
na wykonanie wykładziny w ciągu około 10-15 minut.
Grubość  warstwy  kompozycji  klejącej  zaleŜy  od  rodzaju  i  równości  podłoŜa  oraz  rodzaju
i wielkości płytek i wynosi średnio około 6-8 mm.

Po  nałoŜeniu  kompozycji  klejącej  układa  się  płytki  od  wyznaczonej  linii  lub  wybranego
naroŜnika.  Nakładając  pierwszą  płytkę  naleŜy  ją  lekko  przesunąć  po  podłoŜu  (około  1  cm),
ustawić w Ŝądanej pozycji i docisnąć dla uzyskania przyczepności kleju do płytki. Następne płytki
naleŜy  dołoŜyć  do  sąsiednich,  docisnąć  i  mikroruchami  odsunąć  na  szerokość  spoiny.  Dzięki
duŜej  przyczepności  świeŜej  kompozycji  klejowej  po  dociśnięciu  płytki  uzyskuje  się  efekt
„przyssania”. Większe płytki zaleca się dobijać młotkiem gumowym.

W przypadku płytek układanych na zewnątrz warstwa kompozycji klejącej powinna pokrywać
całą  powierzchnią  płytki.  MoŜna  to  osiągnąć  nakładając  dodatkowo  cienką  warstwę  kleju  na
spodnią powierzchnie przyklejanych płytek.
Dla uzyskania jednakowej wielkości spoin stosuje się wkładki (krzyŜyki) dystansowe.
Zaleca się następujące szerokości spoin przy płytkach o długości boku:
– do 100 mm –  około 2 mm
– od 100 do 200 mm –  około 3 mm
– od 200 do 600 mm – około 4 mm
– powyŜej 600 mm –  około 5-20 mm.

Przed  całkowitym  stwardnieniem  kleju  ze  spoin  pomiędzy  płytkami  naleŜy  usunąć  jego
nadmiar, moŜna teŜ usunąć wkładki dystansowe.
W trakcie układania płytek naleŜy takŜe mocować listwy dylatacyjne i wykończeniowe.

Po  ułoŜeniu  płytek  na  podłodze  wykonuje  się  cokoły.  Szczegóły  cokołu  powinna  określać
dokumentacja projektowa. Dla cokołów wykonywanych z płytek identycznych jak dla wykładziny
podłogi stosuje się takie same kleje i zaprawy do spoinowania.

Do  spoinowania  płytek  moŜna  przystąpić  nie  wcześniej  niŜ  po  24  godzinach  od  ułoŜenie
płytek. Dokładny czas powinien być określony przez producenta w instrukcji stosowania zaprawy
klejowej.
W przypadku gdy krawędzie płytek są nasiąkliwe przed spoinowaniem naleŜy zwilŜyć je mokrym
pędzlem (wodą).

Spoinowanie  wykonuje  się  rozprowadzając  zaprawę  do  spoinowania  (zaprawę  fugową)  po
powierzchni posadzki pacą  gumową.  Zaprawę  naleŜy dokładnie wcisnąć  w przestrzenie między
płytkami  ruchami  prostopadłymi  i  ukośnymi  do  krawędzi  płytek.  Nadmiar  zaprawy  zbiera  się  z
powierzchni płytek wilgotną gąbką. ŚwieŜą zaprawę moŜna dodatkowo wygładzić zaokrąglonym
narzędziem  i  uzyskać  wklęsły  kształt  spoiny.  Płaskie  spoiny  uzyskuje  się  poprzez  przetarcie
zaprawy pacą z naklejoną gładką gąbką. JeŜeli

5.4. Wykonanie okładzin
5.4.1.PodłoŜa pod okładzinę
PodłoŜem pod okładziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogą być:
– ściany betonowe,
– otynkowane mury z elementów drobno wymiarowych,
– płyty gipsowo kartonowe.
Przed  przystąpieniem  do  robót  okładzinowych  naleŜy  sprawdzić  prawidłowość  przygotowania

podłoŜa.
PodłoŜa betonowe powinny być czyste, odpylone, pozbawione resztek środków antyadhezyjnych
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i starych powłok, bez raków, pęknięć i ubytków.

5.4.2.Układanie płytek (okładzin)
Przed  przystąpieniem  do  zasadniczych  robót  okładzinowych  naleŜy  przygotować  wszystkie
niezbędne  materiały,  narzędzia  i  sprzęt,  posegregować  płytki  według,  wymiarów,  gatunku
i odcieni  oraz  rozplanować  sposób  układania  płytek.  PołoŜenie  płytek  naleŜy  rozplanować
uwzględniając  ich  wielkość  i  przyjętą  szerokość  spoin.  Na  jednej  ścianie  płytki  powinny  być
rozmieszczone symetrycznie a skrajne powinny mieć jednakowa szerokość, większą niŜ połowa
płytki.  Szczególnie  starannego  rozplanowania  wymaga  okładzina  zawierająca  określone  w
dokumentacji wzory lub składa się z róŜnego rodzaju i wielkości płytek.

Przed  układaniem  płytek  na  ścianie  naleŜy  zamocować  prostą,  gładką  łatę  drewnianą  lub
aluminiową. Do usytuowania łaty naleŜy uŜyć poziomnicy. Łatę mocuje się na wysokości cokołu
lub drugiego rzędu płytek.
Następnie  przygotowuje  się  (zgodnie  z  instrukcją  producenta)  kompozycję  klejącą.  Wybór
kompozycji zaleŜy od rodzaju płytek i podłoŜa oraz wymagań stawianych okładzinie.

Kompozycję klejącą nakłada się na podłoŜe gładką krawędzią pacy a następnie „przeczesuje”
się powierzchnię zębatą krawędzią ustawioną pod kątem około 50°. Kompozycja klej ąca powinna
być rozłoŜona równomiernie i pokrywać  całą  powierzchnię  podłoŜa. Wielość  zębów pacy zaleŜy
od wielkości płytek. Prawidłowo dobrane wielkość zębów i konsystencja kompozycji sprawiają, Ŝe
kompozycja nie wypływa z pod płytek i pokrywa minimum 65% powierzchni płytki.

Powierzchnia z nałoŜoną warstwą kompozycji klejącej powinna wynosić około 1 m2 lub pozwolić
na wykonanie okładziny w ciągu około 10-15 minut.

Układanie płytek polega na ułoŜeniu płytki na ścianie, dociśnięciu i „mikroruchami” ustawieniu
na właściwym miejscu przy zachowaniu wymaganej wielkości spoiny. Dzięki duŜej przyczepności
świeŜej  zaprawy klejowej  po  dociśnięciu  płytki  uzyskuje  się  efekt  „przyssania”.  Płytki  o  duŜych
wymiarach zaleca się dobijać młotkiem gumowym.

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

45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót
Przed przystąpieniem do robót związanych z wykonaniem posadzek i okładzin z płytek badaniom

powinny podlegać materiały, które będą wykorzystane do wykonania tych robót. 
Wszystkie  materiały  –  płytki,  kompozycje  klejące,  jak  równieŜ  materiały  pomocnicze  muszą

spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych oraz odpowiadać parametrom
określonym w dokumentacji projektowej.
KaŜda  partia  materiałów  dostarczona  na  budowę  musi  posiadać  certyfikat  lub  deklarację
zgodności  stwierdzająca  zgodność  własności  technicznych  z  określonymi  w  normach  i
aprobatach.
Badanie podkładu powinno być  wykonane bezpośrednio przed przystąpieniem do wykonywania
robót posadzkowych i okładzinowych. Zakres czynności kontrolnych powinien obejmować:
– sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem wymaganej szorstkości,

występowania ubytków i porowatości, czystości i zawilgocenia,
– sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych miejscach

i kierunkach 2-metrową łatę,
– sprawdzenie  spadków  podkładu  pod  posadzki  za  pomocą  2-metrowej  łaty  i poziomnicy;

pomiary równości i spadków naleŜy wykonać z dokładnością do 1 mm,
– sprawdzenie  prawidłowości  wykonania  w  podkładzie  szczelin  dylatacyjnych  i

przeciwskurczowych dokonując pomiarów szerokości i prostoliniowości,
– sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi.
Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.1.  i  5.4.1.,
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wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez inspektora nadzoru.

6.3. Badania w czasie robót
Badania w czasie robót polegają na sprawdzeniu zgodności wykonywania posadzek i okładzin z
dokumentacją  projektową  i  ST  w zakresie  kolejnych  faz  procesu  roboczego.  Prawidłowość  ich
wykonania ma wpływ na prawidłowość dalszych prac. Badania te szczególnie powinny dotyczyć
sprawdzenie technologii wykonywanych robót, rodzaju i grubości kompozycji klejącej oraz innych
robót „zanikających”.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania w czasie odbioru robót przeprowadza się celem oceny spełnienia wszystkich wymagań
dotyczących wykonanych posadzek i okładzin a w szczególności:
– zgodności  z  dokumentacją  projektową  i  wprowadzonymi  zmianami,  które  naniesiono  w

dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoŜy,
– jakości (wyglądu) powierzchni posadzek i okładzin,
– prawidłowości wykonania krawędzi, naroŜy, styków z innymi materiałami oraz dylatacji.
Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  pomocne  mogą  być  wyniki  badań  dokonanych  przed
przystąpieniem robót i w trakcie ich wykonywania.
Zakres czynności kontrolnych dotyczący podłóg i okładzin ścian z płytek powinien obejmować:
– sprawdzenie  prawidłowości  ułoŜenia  płytek;  ułoŜenie  płytek  oraz  ich  barwę  i  odcień  naleŜy

sprawdzać wizualnie i porównać z wymaganiami projektu technicznego oraz wzorcem płytek,
– sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą  łaty kontrolnej  długości  2 m

przykładanej  w  róŜnych  kierunkach,  w  dowolnym  miejscu;  prześwit  pomiędzy  łatą  a badaną
powierzchnia naleŜy mierzyć z dokładności do 1 mm,

– sprawdzenie prostoliniowości spoin za pomocą cienkiego drutu naciągniętego wzdłuŜ spoin na
całej  ich długości  (dla spoin podłogowych i  poziomych okładzin ścian)  oraz pionu (dla  spoin
pionowych okładzin ścian) i dokonanie pomiaru odchyleń z dokładnością do 1 mm,

– sprawdzenie związania płytek z podkładem przez lekkie ich opukiwanie drewnianym młotkiem
(lub  innym  podobnym  narzędziem);  charakterystyczny  głuchy  dźwięk  jest  dowodem  nie
związania płytek z podkładem,

– sprawdzenie szerokości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru;
na dowolnie wybranej powierzchni wielkości 1 m2 naleŜy zmierzyć szerokość spoin suwmiarką
z dokładnością do 0,5 mm,

– grubość warstwy kompozycji klejącej pod płytkami (pomiar dokonany w trakcie realizacji robót
lub grubość określona na podstawie zuŜycia kompozycji klejącej).
Wyniki  kontroli  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  6.5.2.  niniejszego

opracowania  i  opisane  w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez  przedstawicieli
inwestora (zamawiającego) i wykonawcy.

6.5. Wymagania i tolerancje wymiarowe dotycz ące posadzek i okładzin z płytek
6.5.1.Prawidłowo wykonana posadzka powinna spełniać następujące wymagania:
– cała powierzchnia powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy posadzek

dla których róŜnorodność barw jest zamierzona),
– cała  powierzchnia  pod  płytkami  powinna  być  wypełniona  klejem  (warunek  właściwej

przyczepność) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
– dopuszczalne  odchylenie  powierzchni  posadzki  od  płaszczyzny  poziomej  (mierzone  łatą

długości 2 m) nie powinno być większe niŜ 3 mm na długości łaty i nie większe niŜ 5 mm na
całej długości lub szerokości posadzki,
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– spoiny na całej długości i szerokości muszą być wypełnione zaprawą do spoinowania,
– dopuszczalne  odchylenie  spoin  od  linii  prostej  nie  powinno  wynosić  więcej  niŜ  2  mm  na

długości 1 m i 3 mm na całej długości lub szerokości posadzki dla płytek gatunku pierwszego i
odpowiednio 3 mm i 5 mm dla płytek gatunku drugiego i trzeciego,

6.5.2.Prawidłowo wykonana okładzina powinna spełniać następujące wymagania:
– cała powierzchnia okładziny powinna mieć jednakową barwę zgodną z wzorcem (nie dotyczy

okładzin dla których róŜnorodność barw jest zamierzona),
– cała  powierzchnia  pod  płytkami  powinna  być  wypełniona  klejem  (warunek  właściwej

przyczepności) tj. przy lekkim opukiwaniu płytki nie powinny wydawać głuchego odgłosu,
– grubość warstwy klejącej powinna być zgodna z dokumentacją lub instrukcją producenta,
– dopuszczalne  odchylenie  krawędzi  od  kierunku  poziomego  i  pionowego  nie  powinno

przekraczać 2 mm na długości 2 m,
– odchylenie powierzchni od płaszczyzny pionowej nie powinno przekraczać 2 mm na długości

2 m,
– spoiny na całej długości i szerokości powinny być wypełnione masą do spoinowania
– dopuszczalne  odchylenie  spoin  od  linii  prostej  nie  powinno  wynosić  więcej  niŜ  2  mm  na

długości 1 m i 3 mm na długości całej okładziny,
– elementy wykończeniowe okładzin powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją i instrukcją

producenta.

7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne  zasady  obmiaru  robót  podano  w  ST  „Wymaga nia  ogólne”  Kod

CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiarowania

Powierzchnie  posadzek  i  okładzin  z  płytek  oblicza  się  w  m2  na  podstawie  dokumentacji
projektowej  przyjmując  wymiary  w  świetle  ścian  w  stanie  surowym.  Z  obliczonej  powierzchni
odlicza się powierzchnię słupów, pilastrów, fundamentów i innych elementów większe od 0,25 m2

.

8. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymaga nia  ogólne”  Kod

CPV 45000000-7,  pkt 8

8.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Przy robotach związanych z wykonywaniem posadzek i okładzin elementem ulegającym zakryciu
są  podłoŜa.  Odbiór  podłóŜ  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót  posadzkowych  i
okładzinowych. 

W  trakcie  odbioru  naleŜy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.  niniejszego
opracowania. Wyniki badań naleŜy porównać z wymaganiami dotyczącymi podłoŜy i określonymi
odpowiednio w pkt. 5.3. dla posadzek i w pkt. 5.4. dla okładzin.

JeŜeli wszystkie pomiary i badania dały wynik pozytywny moŜna uznać podłoŜa za wykonane
prawidłowo tj. zgodnie z dokumentacją i ST i zezwolić do przystąpienia do robót posadzkowych i
okładzinowych.

JeŜeli chociaŜ jeden wynik badania daje wynik negatywny podłoŜe nie powinno być odebrane.
Wykonawca  zobowiązany  jest  do  dokonania  naprawy  podłoŜa  poprzez  np.  szlifowanie  lub

szpachlowanie  i  ponowne  zgłoszenie  do  odbioru.  W  sytuacji  gdy  naprawa  jest  niemoŜliwa
(szczególnie  w  przypadku  zaniŜonej  wytrzymałości)  podłoŜe  musi  być  skute  i  wykonane
ponownie.
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Wszystkie  ustalenia  związane  z  dokonanym  odbiorem  robót  ulegających  zakryciu  (podłoŜy)
oraz  materiałów  naleŜy  zapisać  w  dzienniku  budowy  lub  protokóle  podpisanym  przez
przedstawicieli inwestora (inspektor nadzoru) i wykonawcy (kierownik budowy).

8.3. Odbiór cz ęściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanej części robót. 

8.4. Odbiór ostateczny (ko ńcowy)
Odbiór  ostateczny  stanowi  ostateczną  ocenę  rzeczywistego  wykonanie  robót  w  odniesieniu  do
zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją projektową.
Odbiór  ostateczny  dokonuje  komisja  powołana  przez  zamawiającego  na  podstawie
przedłoŜonych dokumentów, wyników badań i pomiarów oraz dokonanej ocenie wizualnej.
Zasady i terminy powoływania komisji oraz czas jej działalności powinna określać umowa.

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

8.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji
Odbiór  pogwarancyjny  przeprowadza  się  po  upływie  okresu  gwarancji,  którego  długość  jest
określona w umowie. Celem odbioru pogwarancyjnego jest ocena stanu posadzek i okładzin po
uŜytkowaniu w okresie gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór  pogwarancyjny  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny  wizualnej  posadzek  i  okładzin  z
uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”.
Pozytywny  wynik  odbioru  pogwarancyjnego  jest  podstawą  do  zwrotu  kaucji  gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy  wszystkie
zauwaŜone wady w wykonanych posadzkach i okładzinach z płytek.

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

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

9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści

Rozliczenie robót wg umowy

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-EN 14411:2005
Płytki i płyty ceramiczne – Definicje, klasyfikacja, charakterystyki i znakowanie.
2. PN-70/B-10100
Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.
3. PN-EN ISO 10545-1:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Pobieranie próbek i warunki odbioru.
4. PN-EN ISO 10545-2:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie jakości powierzchni.
5. PN-EN ISO 10545-3:1999
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Płytki  i  płyty  ceramiczne  –  Oznaczanie  nasiąkliwości  wodnej,  porowatości  otwartej,  gęstości
względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.
6. PN-EN ISO 10545-4:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej.
7. PN-EN ISO 10545-5:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na uderzenia metodą pomiaru współczynnika
odbicia.
8. PN-EN ISO 10545-6:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych.
9. PN-EN ISO 10545-7:2000
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na ścieranie powierzchni płytek szkliwionych.
10. PN-EN ISO 10545-8:1998
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej.
11. PN-EN ISO 10545-9:1998
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na szok termiczny.
12. PN-EN ISO 10545-10:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie rozszerzalności wodnej.
13. PN-EN ISO 10545-10:1999/ Ap1:2003
jw.
14. PN-EN ISO 10545-11:1998
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na pęknięcia włoskowate płytek szkliwionych.
15. PN-EN ISO 10545-12:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie mrozoodporności.
16. PN-EN ISO 10545-13:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności chemicznej.
17. PN-EN ISO 10545-13:1999/Ap1:2003
jw.
18. PN-EN ISO 10545-14:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie odporności na plamienie.
19. PN-EN ISO 10545-15:1999
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie uwalniania ołowiu i kadmu z płytek szkliwionych.
20. PN-EN ISO 10545-16:2001
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie małych róŜnic barwy.
21. PN-EN 101:1994
Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczanie twardości powierzchni wg skali Mohsa.
22. PN-EN 12004:2002
Kleje do płytek – Definicje i wymagania techniczne.
23. PN-EN 12004:2002/A1:2003
jw.
24. PN-EN 12002:2005 
Kleje  do  płytek  –  Oznaczanie  odkształcenia  poprzecznego  cementowych  klejów  i  zapraw  do
spoinowania.
25. PN-EN 12808-1:2000
Kleje  i  zaprawy  do  spoinowania  płytek  –  Oznaczanie  odporności  chemicznej  zapraw  na  bazie
Ŝywic reaktywnych.
26. PN-EN 1015-2:2000
Metody badań zapraw do murów – Pobieranie i przygotowanie próbek zapraw do badań.
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27. PN-EN 1015-2:2000/A1:2007(u)
jw.
28. PN-EN 1015-3:2000
Metody badań zapraw do murów – Określenie konsystencji świeŜej zaprawy (za pomocą stolika
rozpływu).
29. PN-EN 1015-3:2000/A1:2005
jw.
30. PN-EN 1015-4:2000
Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  konsystencji  świeŜej  zaprawy  (za  pomocą
penetrometru).
31. PN-EN 1015-12:2002
Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Część  12:  Określenie  przyczepności  do  podłoŜa
stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania.
32. PN-EN 1015-19:2000
Metody  badań  zapraw  do  murów  –  Określenie  współczynnika  przenoszenia  pary  wodnej  w
stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania.
33. PN-EN 1015-19:2000/A1:2005
jw.
34. PN-EN 197-1:2002
Cement – Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementów powszechnego
uŜytku.
35. PN-EN 197-1:2002/A1:2005
jw.
36. PN-EN 197-2:2002
Cement – Część 2: Ocena zgodności.
37. PN-EN 459-1:2003
Wapno budowlane – Część 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodności.
38. PN-EN 459-2:2003
Wapno budowlane – Część 2: Metody badań.
39. PN-EN 459-3:2003
Wapno budowlane – Część 3: Ocena zgodności.
40. PN-EN 1008-1:2004
Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania próbek, badanie i ocena przydatności wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesów produkcji betonu.
41. PN-EN 934-6:2002
Domieszki  do  betonu,  zaprawy  i  zaczynu  –  Część  6:  Pobieranie  próbek,  kontrola  zgodności  i
ocena zgodności.
42. PN-EN 934-6:2002/A1:2006
jw.
43. PN-B-30041:1997
Spoiwa gipsowe – Gips budowlany.
44. PN-B-30042:1997
Spoiwa gipsowe – Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.
45. PN-B-30042:1997/Az1:2006
jw.
46. PN-92/B-01302
Gips, anhydryt i wyroby gipsowe – Terminologia.
47. PN-EN 13139:2003
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Kruszywa do zaprawy.
48. PN-EN 13139:2003/AC:2004
jw.
49. PN-EN 13813:2003
Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – Materiały – Właściwości i wymagania.

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

881).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r.  o  systemie zgodności  (tekst  jednolity Dz.  U.  z 2004 r.  Nr

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

1118 z późn. zmianami).

10.3. Rozporz ądzenia
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  03.07.2003  r.  w  sprawie  szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  02.09.2004  r.  w  sprawie  szczegółowego

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i  odbioru
robót  budowlanych  oraz  programu  funkcjonalno-uŜytkowego  (Dz.  U.  z  2004  r.  Nr  202,  poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

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

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

– Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  w  sprawie  informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

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

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
– Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania  ogólne  Kod

CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok.
– Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1 część 4, wydanie Arkady –

1990 rok.
– Warunki  techniczne  wykowania  i  odbioru  robót  budowlanych,  część  B  zeszyt  5  Okładziny  i

wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004 rok.
– Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001 rok.
– Atlas Budowlany, miesięcznik wydanie specjalne 1998 rok

SZCZEGÓLWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBI ORU ROBÓT
NR : B- 09.00.00 - Roboty Malarskie
KOD CPV: 45442100-8
Rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej  w Kaczórkach
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ROBOTY MALARSKIE
(Kod CPV 45442100-8)

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  standardowej  specyfikacji  technicznej  (ST)  są  wymagania
dotyczące wykonania i  odbioru robót malarskich realizowanych wewnątrz i  na zewnątrz
obiektów budowlanych  nie  naraŜonych  na  agresję  chemiczną.  Specyfikacja  techniczna
(ST)  nie  dotyczy  wykonywania  zabezpieczenia  chemoodpornego  i  antykorozyjnego
obiektów budowlanych.

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

1.3. Przedmiot i zakres robót obj ętych ST
Specyfikacja  dotyczy  wykonania  malowania  wewnętrznego  (wewnątrz  pomieszczeń)  i
zewnętrznego  (wystawionego  na  bezpośrednie  działanie  czynników  atmosferycznych)
obiektów  budowlanych  nie  naraŜonych  na  agresję  chemiczną  i  obejmuje  wykonanie
następujących czynności:
– przygotowanie podłoŜa (wg pkt. 5.3.),
– wykonanie powłok malarskich.

Przedmiotem specyfikacji  jest  określenie  wymagań  odnośnie  właściwości  materiałów
wykorzystywanych do robót malarskich, wymagań i sposobów oceny podłoŜy, wymagań
dotyczących  wykonania  powłok  malarskich  wewnętrznych  i  zewnętrznych  powierzchni
obiektów oraz ich odbiorów.

Specyfikacja nie obejmuje wymagań  dotyczących zabezpieczenia chemoodpornego i
antykorozyjnego obiektów budowlanych oraz powłok  malarskich  wykonywanych  według
metod opatentowanych lub zaprojektowanych indywidualnie dla konkretnego obiektu.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia  podane  w  niniejszej  Specyfikacji  są  zgodne  z  odpowiednimi  normami  oraz
określeniami  podanymi  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV  45000000-7,  pkt  1.4,  a
takŜe zdefiniowanymi poniŜej:
Podło Ŝe  malarskie  –  surowa,  zagruntowana  lub  wygładzona  (np.  szpachlówką)
powierzchnia  (np.  muru,  tynku,  betonu,  drewna,  płyt  drewnopodobnych,  itp.),  na  której
będzie wykonywana powłoka malarska.
Powłoka  malarska  –  stwardniała  warstwa  farby,  lakieru  lub  emalii  nałoŜona  i
rozprowadzona  na  podłoŜu,  decydująca  o  właściwościach  uŜytkowych  i  walorach
estetycznych pomalowanej powierzchni.
Farba  –  płynna  lub  półpłynna  zawiesina  bądź  mieszanina  bardzo  rozdrobnionych  ciał
stałych (np. pigmentu – barwnika i róŜnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.
Lakier  – niepigmentowany roztwór koloidalny (np. Ŝywic, olejów, poliestrów), który tworzy
powłokę transparentną po pokryciu nim powierzchni i wyschnięciu.
Emalia – lakier barwiony pigmentami, zastygający w szklistą powłokę.
Pigment  – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor
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farbom lub emaliom.
Farba dyspersyjna  – zawiesina pigmentów i wypełniaczy w dyspersji wodnej polimeru z
dodatkiem środków pomocniczych.
Farba  na  rozpuszczalnikowych  spoiwach  Ŝywicznych  –  zawiesina  pigmentów  i
obciąŜników w spoiwie Ŝywicznym, rozcieńczanym rozpuszczalnikami organicznymi (np.
benzyną lakową, terpentyną itp.).
Farba i emalie na spoiwach Ŝywicznych rozcie ńczalne wod ą – zawiesina pigmentów
i obciąŜników w spoiwie Ŝywicznym, rozcieńczalne wodą.
Farba  na  spoiwach  mineralnych  –  mieszanina  spoiwa  mineralnego  (np.  wapna,
cementu,  szkła  wodnego  itp.),  pigmentów,  wypełniaczy  oraz  środków  pomocniczych  i
modyfikujących, przygotowana w postaci suchej, przeznaczonej do zarobienia wodą  lub
w postaci ciekłej, gotowej do stosowania mieszanki.
Farba  na  spoiwach  mineralno-organicznych  –  mieszanina  spoiw  mineralnych  i
organicznych  (np.  dyspersji  wodnej  Ŝywic,  kleju  kazeinowego,  kleju  kostnego  itp.),
pigmentów,  wypełniaczy oraz środków pomocniczych;  produkowana w postaci  suchych
mieszanek lub past do zarobienia wodą.

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

1.6. Dokumentacja robót malarskich
Roboty  malarskie  naleŜy  wykonywać  na  podstawie  dokumentacji,  której  wykaz  oraz
podstawy  prawne  sporządzenia  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”  Kod  CPV
45000000-7, pkt. 1.6.
Dokumentacja powinna w szczególności zawierać:
– kolorystykę, wzornictwo i lokalizację powłok malarskich,
– warunki uŜytkowania powłok malarskich.

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁÓW
2.1.  Ogólne  wymagania  dotycz ące  materiałów,  ich  pozyskiwania  i  składowania

podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

2.2. Rodzaje materiałów
Wszystkie materiały do wykonania  robót  malarskich powinny odpowiadać  wymaganiom
zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

2.2.1. Materiały do malowania wnętrz obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni wewnątrz obiektów moŜna stosować:
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81914:2002,
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.

2.2.2. Materiały do malowania zewnętrznych powierzchni obiektów budowlanych
Do malowania powierzchni zewnętrznych obiektów moŜna stosować:
• farby dyspersyjne odpowiadające wymaganiom normy PN-C-81913:1998,
• środki gruntujące, które powinny odpowiadać wymaganiom aprobat technicznych.
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2.2.3. Materiały pomocnicze
Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:
– rozcieńczalniki,  w  tym:  woda,  terpentyna,  benzyna  do  lakierów  i  emalii,  spirytus

denaturowany, inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie,
– środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoŜa,
– środki do likwidacji zacieków i wykwitów,
– kity i masy szpachlowe do naprawy podłoŜa.

Wszystkie  ww.  materiały  muszą  mieć  własności  techniczne  określone  przez
producenta  lub  odpowiadające  wymaganiom  odpowiednich  aprobat  technicznych  bądź
PN.

2.2.4. Woda
Do  przygotowania  farb  zarabianych  wodą  naleŜy  stosować  wodę  odpowiadającą
wymaganiom normy PN-EN 1008:2004 

2.3. Warunki przyj ęcia na budow ę materiałów i wyrobów do robót malarskich
Materiały  i  wyroby  do  robót  malarskich  mogą  być  przyjęte  na  budowę,  jeśli  spełniają
następujące warunki:
– są  zgodne  z  ich  wyszczególnieniem  i  charakterystyką  podaną  w  dokumentacji

projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej),
– są  właściwie  opakowane,  firmowo  zamknięte  (bez  oznak  naruszenia  zamknięć)  i

oznakowane  (pełna  nazwa  wyrobu,  ewentualnie  nazwa  handlowa  oraz  symbol
handlowy wyrobu),

– spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,
– producent  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i

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

– niebezpieczne  wyroby  malarskie  i  materiały  pomocnicze,  w  zakresie  wynikającym  z
Ustawy o substancjach i preparatach chemicznych z dnia 11 stycznia 2001 r. (Dz. U.
Nr  11,  poz.  84  z  późn.  zmianami),  posiadają  karty  charakterystyki  substancji
niebezpiecznej,  opracowane  zgodnie  z  rozporządzeniem  Ministra  Zdrowia  z  dnia  3
lipca  2002  r.  w  sprawie  karty  charakterystyki  substancji  niebezpiecznej  i  preparatu
niebezpiecznego (Dz. U. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami),

– opakowania  wyrobów  zakwalifikowanych  do  niebezpiecznych  spełniają  wymagania
podane  w  rozporządzeniu  Ministra  Zdrowia  z  dnia  2  września  2003  r.  w  sprawie
oznakowania  opakowań  substancji  niebezpiecznych  i  preparatów  niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 173, poz. 1679, z późn. zmianami),

– spełniają  wymagania  wynikające  z  ich  terminu  przydatności  do  uŜycia  (termin
zakończenia  robót  malarskich  powinien  się  kończyć  przed  zakończeniem  podanych
na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).
Przyjęcie  materiałów  i  wyrobów  na  budowę  powinno  być  potwierdzone  wpisem  do

dziennika budowy lub protokołem przyjęcia materiałów.

2.4. Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich 
Materiały  i  wyroby  do  robót  malarskich  powinny  być  przechowywane  i  magazynowane
zgodnie  z  instrukcją  producenta  oraz  wymaganiami  odpowiednich  dokumentów
odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.

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

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

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

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU, MASZYN I NARZĘDZI
3.1. Ogólne  wymagania  dotycz ące  sprz ętu  podano  w  ST  „Wymagania  ogólne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 3

3.2. Sprzęt i narz ędzia do wykonywania robót malarskich
Do wykonywania robót malarskich naleŜy stosować:
– szczotki o sztywnym włosiu lub druciane do czyszczenia podłoŜa,
– szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,
– pędzle i wałki,
– mieszadła  napędzane  wiertarką  elektryczną  oraz  pojemniki  do  przygotowania

kompozycji składników farb,
– agregaty malarskie ze spręŜarkami,
– drabiny i rusztowania.

4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE TRANSPORTU
4.1. Ogólne wymagania dotycz ące transportu podano w ST „Wymagania ogólne”

Kod CPV 45000000-7, pkt 4

4.2. Transport i składowanie materiałów
Transport  materiałów  do  robót  malarskich  w  opakowaniach  nie  wymaga  specjalnych
urządzeń  i  środków  transportu.  W  czasie  transportu  naleŜy  zabezpieczyć  przewoŜone
materiały  w  sposób  wykluczający  ich  zawilgocenie  i  uszkodzenie  opakowań.  W
przypadku duŜych ilości  materiałów zalecane jest  przewoŜenie  ich  na paletach i  uŜycie
do załadunku oraz rozładunku urządzeń mechanicznych.

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach
papierowych zaleca się  uŜywać  samochodów zamkniętych.  Do przewozu farb w innych
opakowaniach moŜna wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.

5. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA ROBÓT
5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wyma gania ogólne” Kod CPV

45000000-7, pkt 5

5.2. Warunki przyst ąpienia do robót malarskich
Do  wykonywania  robót  malarskich  moŜna  przystąpić  po  całkowitym  zakończeniu
poprzedzających  robót  budowlanych  oraz  po  przygotowaniu  i  kontroli  podłoŜy  pod
malowanie a takŜe kontroli materiałów.



SEKOspec
OWEOB Promocja Sp. z o.o. 2005

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

SEKOspec

69

Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów moŜna wykonywać po:
• całkowitym  ukończeniu  robót  instalacyjnych,  tj.  wodociągowych,  kanalizacyjnych,

centralnego  ogrzewania,  gazowych,  elektrycznych,  z  wyjątkiem  załoŜenia  urządzeń
sanitarnych (biały montaŜ) oraz armatury oświetleniowej (gniazdka, wyłączniki itp.),

• wykonaniu podłoŜy pod wykładziny podłogowe,
• ułoŜeniu podłóg drewnianych, tzw. białych,
• całkowitym  dopasowaniu  i  wyregulowaniu  stolarki,  lecz  przed  oszkleniem  okien  itp.,

jeśli stolarka nie została wykończona fabrycznie.
Drugie malowanie moŜna wykonywać po:
• wykonaniu tzw. białego montaŜu,
• ułoŜeniu  posadzek  (z  wyjątkiem  wykładzin  dywanowych  i  wykładzin  z  tworzyw

sztucznych) z przybiciem listew przyściennych i cokołów,
• oszkleniu okien, jeśli nie było to wykonane fabrycznie.

5.3. Wymagania dotycz ące podło Ŝy pod malowanie
5.3.1. Nieotynkowane mury z cegły lub z kamienia
Mury  ceglane  i  kamienne  pod  względem  dokładności  wykonania  powinny  odpowiadać
wymaganiom  podanym  w  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  dla  robót  murowych.
Spoiny  muru  powinny  być  całkowicie  wypełnione  zaprawą,  równo  z  licem  muru.  Przed
malowaniem wszelkie ubytki w murze powinny być uzupełnione.
Powierzchnia  muru  powinna  być  oczyszczona  z  zaschniętych  grudek  zaprawy,
wystających poza jej obszar oraz resztek starej powłoki malarskiej.
Powierzchnia muru powinna być odkurzona i odtłuszczona.

5.3.2. Beton
Powierzchnia  powinna  być  oczyszczona  z  odstających  grudek  związanego  betonu.
Wystające  lub  widoczne  elementy  metalowe  powinny  być  usunięte  lub  zabezpieczone
farbą antykorozyjną. Uszkodzenia lub rakowate miejsca betonu powinny być naprawione
zaprawą  cementową  lub  specjalnymi  mieszankami,  na  które  wydano  aprobaty
techniczne.

Wilgotność  podłoŜa  betonowego,  w  zaleŜności  od  rodzaju  farby,  którą  wykonywana
będzie  powłoka  malarska,  nie  moŜe  przekraczać  wartości  podanych  w  tablicy  1.
Powierzchnia betonu powinna być odkurzona i odtłuszczona.

5.3.3. Tynki zwykłe
1) Nowe  niemalowane  tynki  powinny  odpowiadać  wymaganiom  określonym  w

szczegółowej specyfikacji technicznej dla robót tynkowych. Wszelkie uszkodzenia
tynków powinny być usunięte przez wypełnienie odpowiednią zaprawą i zatarte do
równej  powierzchni.  Powierzchnia  tynków  powinna  być  pozbawiona
zanieczyszczeń (np. kurzu, rdzy, tłuszczu, wykwitów solnych). 

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

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

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

5.3.4. Tynki pocienione powinny spełniać takie same wymagania jak tynki zwykłe.

5.3.5.  PodłoŜa  z  drewna,  materiałów  drewnopochodnych  powinny  być  niezmurszałe  o
wilgotności  nie  większej  niŜ  12%,  bez  zepsutych  lub  wypadających  sęków  i
zacieków Ŝywicznych. Powierzchnia powinna być odkurzona i oczyszczona z plam
tłuszczu,  Ŝywicy,  starej  farby  i  innych  zanieczyszczeń.  Ewentualne  uszkodzenia
powinny być naprawione szpachlówką, na którą wydano aprobatę techniczną.

5.3.6. PodłoŜa z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu i
oczyszczone  ze  starej  farby.  Wkręty  mocujące  oraz  styki  płyt  powinny  być
zaszpachlowane.  Uszkodzone  fragmenty  płyt  powinny  być  naprawione  masą
szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.

5.3.7. PodłoŜa z płyt włóknisto-mineralnych powinny mieć wilgotność nie większą niŜ 4%
oraz powierzchnię dokładnie odkurzoną, bez plam tłuszczu, wykwitów, rdzy i innych
zanieczyszczeń.  Wkręty  mocujące  nie  powinny  wystawać  poza  lico  płyty,  a  ich
główki powinny być zabezpieczone antykorozyjnie.

5.3.8.  Elementy  metalowe  przed  malowaniem powinny  być  oczyszczone  ze  zgorzeliny,
rdzy, pozostałości zaprawy, gipsu oraz odkurzone i odtłuszczone.

5.4. Warunki prowadzenia robót malarskich
5.4.1. Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich
Roboty malarskie powinny być prowadzone:
– przy  pogodzie  bezwietrznej  i  bez  opadów  atmosferycznych  (w  przypadku  robót

malarskich zewnętrznych),
– w temperaturze nie niŜszej niŜ +5°C, z dodatkowym zastrze Ŝeniem, Ŝe w ciągu doby

nie nastąpi spadek temperatury poniŜej 0°C,
– w temperaturze nie wyŜszej  niŜ  25°C, z dodatkowym zastrze Ŝeniem,  by temperatura

podłoŜa nie przewyŜszyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych ).
W przypadku wystąpienia opadów w trakcie prowadzenia robót malarskich powierzchnie
świeŜo pomalowane (nie wyschnięte) naleŜy osłonić.

Roboty  malarskie  moŜna  rozpocząć,  jeŜeli  wilgotność  podłoŜy  przewidzianych  pod
malowanie nie przekracza odpowiednich wartości podanych w pkt. 5.3.

Prace  malarskie  na  elementach  metalowych  moŜna  prowadzić  przy  wilgotności
względnej powietrza nie większej niŜ 80%.

Przy  wykonywaniu  prac  malarskich  w  pomieszczeniach  zamkniętych  naleŜy  zapewnić
odpowiednią wentylację.
Roboty  malarskie  farbami,  emaliami  lub  lakierami  rozpuszczalnikowymi  naleŜy

prowadzić  z  daleka  od  otwartych  źródeł  ognia,  narzędzi  oraz  silników  powodujących
iskrzenie i mogących być źródłem poŜaru. 

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

5.4.2. Wykonanie robót malarskich zewnętrznych
Roboty malarskie na zewnątrz obiektów budowlanych moŜna rozpocząć,  kiedy podłoŜa
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spełniają  wymagania  podane  w  pkt.  5.3.,  a  warunki  prowadzenia  robót  wymagania
określone w pkt. 5.4.1.
Prace malarskie naleŜy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna
zawierać:
•  informacje  o  ewentualnym  środku  gruntującym  i  o  przypadkach,  kiedy  naleŜy  go

stosować,
• sposób przygotowania farby do malowania,
• sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty

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

5.4.3. Wykonanie robót malarskich wewnętrznych
Wewnętrzne  roboty  malarskie  moŜna  rozpocząć,  kiedy  podłoŜa  spełniają  wymagania
podane w pkt. 5.3., a warunki prowadzenia robót wymagania określone w pkt. 5.4.1.
Prace  malarskie  naleŜy  prowadzić  zgodnie  z  instrukcją  producenta  farb,  zawierającą
informacje wymienione w pkt. 5.4.2.

5.5. Wymagania dotycz ące powłok malarskich
5.5.1. Wymagania w stosunku do powłok z farb dyspersyjnych
Powłoki z farb dyspersyjnych powinny być:

a) niezmywalne  przy  stosowaniu  środków myjących  i  dezynfekujących,  odporne  na
tarcie na sucho i na szorowanie oraz na reemulgację,

b) aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,
c) jednolitej barwy, równomierne, bez smug, plam, zgodne ze wzorcem producenta i

dokumentacją projektową,
d) bez uszkodzeń, prześwitów podłoŜa, śladów pędzla,
e) bez złuszczeń, odstawania od podłoŜa oraz widocznych łączeń i poprawek,
f) bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.

Dopuszcza  się  chropowatość  powłoki  odpowiadającą  rodzajowi  faktury  pokrywanego
podłoŜa. 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT
6.1. Ogólne zasady kontroli jako ści robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 6

6.2. Badania przed przyst ąpieniem do robót malarskich
Przed  przystąpieniem do  robót  malarskich  naleŜy  przeprowadzić  badanie  podłoŜy  oraz
materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.

6.2.1. Badania podłoŜy pod malowanie
Badanie  podłoŜa  pod  malowanie,  w  zaleŜności  od  jego  rodzaju,  naleŜy  wykonywać  w
następujących terminach:
• dla podłoŜa betonowego nie wcześniej niŜ po 4 tygodniach od daty jego wykonania,
• dla pozostałych podłoŜy, po otrzymaniu protokołu z ich przyjęcia.
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Badanie  podłoŜa  powinno  być  przeprowadzane  po  zamocowaniu  i  wbudowaniu
wszystkich elementów przeznaczonych do malowania.
Kontrolą powinny być objęte w przypadku:
• murów  ceglanych  i  kamiennych  –  zgodność  wykonania  z  projektem  budowlanym,

dokładność  wykonania  zgodnie  ze  szczegółową  specyfikacją  techniczną  robót
murowych, wypełnienie spoin, wykonanie napraw i uzupełnień, czystość powierzchni,
wilgotność muru,

• podłoŜy  betonowych  –  dokładność  i  zgodność  wykonania  z  projektem  budowlanym
oraz  szczegółową  specyfikacją  techniczną  robót  betonowych,  czystość  powierzchni,
wykonanie  napraw  i  uzupełnień,  wilgotność  podłoŜa,  zabezpieczenie  elementów
metalowych,

• tynków  zwykłych  i  pocienionych  –  zgodność  z  projektem,  równość  i  wygląd
powierzchni  z  uwzględnieniem  wymagań  określonych  w  szczegółowej  specyfikacji
technicznej  robót  tynkowych,  czystość  powierzchni,  wykonanie  napraw  i  uzupełnień,
zabezpieczenie elementów metalowych, wilgotność tynku,

• podłoŜy  z  drewna  –  wilgotność,  stan  podłoŜa,  wygląd  i  czystość  powierzchni,
wykonanie napraw i uzupełnień,

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

• elementów metalowych – czystość powierzchni.
Dokładność  wykonania  murów  naleŜy  badać  metodami  opisanymi  w  szczegółowej

specyfikacji technicznej robót murowych.
Równość  powierzchni  tynków  naleŜy  sprawdzać  metodami  podanymi  w  szczegółowej

specyfikacji technicznej robót tynkowych.
Wygląd  powierzchni  podłoŜy  naleŜy  oceniać  wizualnie,  z  odległości  około  1  m,  w

rozproszonym świetle dziennym lub sztucznym.
Zapylenie  powierzchni  (z  wyjątkiem  powierzchni  metalowych)  naleŜy  oceniać  przez

przetarcie  powierzchni  suchą,  czystą  ręką.  W  przypadku  powierzchni  metalowych  do
przetarcia naleŜy uŜywać czystej szmatki.

Wilgotność  podłoŜy  naleŜy  oceniać  przy  uŜyciu  odpowiednich  przyrządów.  W
przypadku  wątpliwości  naleŜy  pobrać  próbkę  podłoŜa  i  określić  wilgotność  metodą
suszarkowo-wagową.

Wyniki  badań  powinny  być  porównane  z  wymaganiami  podanymi  w  pkt.  5.3.,
odnotowane  w  formie  protokołu  kontroli,  wpisane  do  dziennika  budowy  i  akceptowane
przez inspektora nadzoru.

6.2.2. Badania materiałów
Farby  i  środki  gruntujące  uŜyte  do  malowania  powinny  odpowiadać  normom
wymienionym w pkt. 2.2.1. - 2.2.4.
Bezpośrednio przed uŜyciem naleŜy sprawdzić:
– czy  dostawca  dostarczył  dokumenty  świadczące  o  dopuszczeniu  do  obrotu  i

powszechnego  lub  jednostkowego  zastosowania  wyrobów  uŜywanych  w  robotach
malarskich,

– terminy przydatności do uŜycia podane na opakowaniach,
– wygląd zewnętrzny farby w kaŜdym opakowaniu.

Ocenę  wyglądu  zewnętrznego  naleŜy  przeprowadzać  wizualnie.  Farba  powinna
stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę.
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6.3. Badania w czasie robót
Badania  w  czasie  robót  polegają  na  sprawdzaniu  zgodności  wykonywanych  robót
malarskich  z  dokumentacją  projektową,  wymaganiami  niniejszej  specyfikacji  i
instrukcjami  producentów  farb.  Badania  te  w  szczególności  powinny  dotyczyć
sprawdzenia  technologii  wykonywanych  robót  w  zakresie  gruntowania  podłoŜy  i
nakładania powłok malarskich.

6.4. Badania w czasie odbioru robót
Badania  w  czasie  odbioru  robót  przeprowadza  się  celem  oceny  czy  spełnione  zostały
wszystkie  wymagania  dotyczące  wykonanych  robót  malarskich,  w  szczególności  w
zakresie:
– zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną (szczegółową) wraz z

wprowadzonymi zmianami naniesionymi w dokumentacji powykonawczej,
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów,
– prawidłowości przygotowania podłoŜy,
– jakości powłok malarskich.

Przy  badaniach  w  czasie  odbioru  robót  naleŜy  wykorzystywać  wyniki  badań
dokonanych  przed  przystąpieniem do  robót  i  w  trakcie  ich  wykonywania  oraz  zapisy  w
dzienniku budowy dotyczące wykonanych robót.

Badania  powłok  przy  ich  odbiorze  naleŜy  przeprowadzać  nie  wcześniej  niŜ  po  14
dniach od zakończenia ich wykonywania.

Badania  techniczne  naleŜy  przeprowadzać  w  temperaturze  powietrza  co  najmniej
+5°C i przy wilgotno ści względnej powietrza nie przekraczającej 65%.
Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:

a) sprawdzenie  wyglądu zewnętrznego –  wizualnie,  okiem nieuzbrojonym w świetle
rozproszonym z odległości około 0,5 m,

b) sprawdzenie  zgodności  barwy  i  połysku  –  przez  porównanie  w  świetle
rozproszonym barwy i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,

c) sprawdzenie  odporności  powłoki  na  wycieranie  –  przez  lekkie,  kilkukrotne
pocieranie  jej  powierzchni  wełnianą  lub  bawełnianą  szmatką  w  kolorze
kontrastowym do powłoki. Powłokę naleŜy uznać za odporną na wycieranie, jeŜeli
na szmatce nie wystąpiły ślady farby,

d) sprawdzenie przyczepności powłoki:
• na  podłoŜach  mineralnych  i  mineralno-włóknistych  –  przez  wykonanie

skalpelem siatki nacięć  prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek w
kaŜdą  stronę  a  następnie  przetarciu  pędzlem  naciętej  powłoki;
przyczepność  powłoki  naleŜy  uznać  za  dobrą,  jeŜeli  Ŝaden  z  kwadracików
nie wypadnie,

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

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

Wyniki badań powinny być porównane z wymaganiami podanymi w pkt. 5.5 i opisane
w  dzienniku  budowy  i  protokole  podpisanym  przez  przedstawicieli  inwestora
(zamawiającego) oraz wykonawcy.
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7. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT
7.1. Ogólne zasady przedmiaru i obmiaru podano w ST  „Wymagania ogólne” Kod

CPV 45000000-7, pkt 7

7.2. Szczegółowe zasady obmiaru robót malarskich
Powierzchnię  malowania  oblicza  się  w  metrach  kwadratowych  w  rozwinięciu,  według
rzeczywistych wymiarów.  Z obliczonej  powierzchni  nie  potrąca się  otworów i  miejsc nie
malowanych o powierzchni kaŜdego z nich do 0,5 m2.
Dla  ścian  i  sufitów  z  profilami  ciągnionymi  lub  ozdobami,  okien  i  drzwi,  elementów
aŜurowych, grzejników i rur naleŜy stosować uproszczone metody obmiaru.
6. SPOSÓB ODBIORU ROBÓT
6.1.  Ogólne  zasady  odbioru  robót  podano  w  ST  „Wymag ania  ogólne”  Kod  CPV

45000000-7, pkt 8

6.2. Odbiór robót zanikaj ących i ulegaj ących zakryciu
Przy  robotach  związanych  z  wykonywaniem powłok  malarskich  elementem  ulegającym
zakryciu  są  podłoŜa.  Odbiór  podłoŜy  musi  być  dokonany  przed  rozpoczęciem  robót
malarskich.  W  trakcie  odbioru  naleŜy  przeprowadzić  badania  wymienione  w  pkt.  6.2.1.
niniejszej  specyfikacji.  Wyniki  badań  naleŜy  porównać  z  wymaganiami  dotyczącymi
podłoŜy pod malowanie, określonymi w pkt. 5.3. niniejszej specyfikacji.

JeŜeli  wszystkie  pomiary  i  badania  dały  wynik  pozytywny  moŜna  uznać  podłoŜa  za
wykonane  prawidłowo,  tj.  zgodnie  z  dokumentacją  projektową  oraz  specyfikacją
techniczną (szczegółową) i zezwolić na przystąpienie do robót malarskich.

JeŜeli  chociaŜ  jeden  wynik  badania  jest  negatywny  podłoŜe  nie  powinno  być
odebrane.  W  takim  przypadku  naleŜy  ustalić  zakres  prac  i  rodzaje  materiałów
koniecznych do usunięcia nieprawidłowości podłoŜa. Po wykonaniu ustalonego zakresu
prac naleŜy ponownie przeprowadzić badanie podłoŜy. 

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

6.3. Odbiór cz ęściowy
Odbiór  częściowy  polega  na  ocenie  ilości  i  jakości  wykonanej  części  robót.  Odbioru
częściowego  robót  dokonuje  się  dla  zakresu  określonego  w  dokumentach  umownych,
według zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. 
Celem  odbioru  częściowego  jest  wczesne  wykrycie  ewentualnych  usterek  w
realizowanych robotach i ich usunięcie przed odbiorem końcowym.
Odbiór  częściowy  robót  jest  dokonywany  przez  inspektora  nadzoru  w  obecności
kierownika budowy.
Protokół  odbioru  częściowego  jest  podstawą  do  dokonania  częściowego  rozliczenia
robót (jeŜeli umowa taką formę przewiduje).

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

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

6.5. Odbiór po upływie okresu r ękojmi i gwarancji
Celem  odbioru  po  okresie  rękojmi  i  gwarancji  jest  ocena  stanu  powłok  malarskich  po
uŜytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót
poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.
Odbiór  po  upływie  okresu  rękojmi  i  gwarancji  jest  dokonywany  na  podstawie  oceny
wizualnej  powłok  malarskich,  z  uwzględnieniem  zasad  opisanych  w  pkt.  8.4.  „Odbiór
ostateczny (końcowy)”.
Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej,
negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniŜonej jakości robót.
Przed  upływem  okresu  gwarancyjnego  zamawiający  powinien  zgłosić  wykonawcy
wszystkie zauwaŜone wady w wykonanych robotach malarskich.

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

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

9.2. Zasady rozliczenia i płatno ści
Rozliczenie robót malarskich wg umowy 

9.3. Podstawy rozliczenia wykonanego i odebranego z akresu robót malarskich
Wariant I
Podstawy  rozliczenia  robót  malarskich  stanowi ą  okre ślone  w  dokumentach
umownych  (ofercie)  ceny  jednostkowe  i  ilo ści  robót  zaakceptowane  przez
zamawiaj ącego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynków – Wymagania i badania.
2. PN-EN ISO 2409:1999 Farby i lakiery – Metoda siatki naciąć.
3. PN-EN 13300:2002 Farby  i  lakiery  –  Wodne  wyroby  lakierowe  i  systemy
powłokowe na wewnętrzne ściany i sufity – Klasyfikacja.
4. PN-C-81607:1998 Emalie  olejno-Ŝywiczne,  ftalowe,  ftalowe  modyfikowane  i
ftalowe kopolimeryzowane styrenowe.
5. PN-C-81800:1998 Lakiery  olejno-Ŝywiczne,  ftalowe  modyfikowane  i  ftalowe
kopolimeryzowane styrenowe.
6. PN-C-81801:1997 Lakiery nitrocelulozowe.
7. PN-C-81802:2002 Lakiery wodorozcieńczalne stosowane wewnątrz.
8. PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.
9. PN-C-81913:1998 Farby dyspersyjne do malowania elewacji budynków.
10. PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz.
11. PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu – Specyfikacja pobierania próbek,
badanie  i  ocena  przydatności  wody  zarobowej  do  betonu,  w  tym  wody  odzyskanej  z
procesów produkcji betonu.
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10.2. Ustawy
– Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92,

poz. 881).
– Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (tekst jednolity Dz. U. z

2004 sr. Nr 204, poz. 2087 z późn. zmianami).
– Ustawa z dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo budowlane  (tekst  jednolity  Dz.  U.  z  2006  r.  Nr

156, poz. 1118).
– Ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. z

2001 r. Nr 11, poz. 84 z późn. zmianami).

10.3. Rozporz ądzenia
– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego

zakresu  i  formy  dokumentacji  projektowej,  specyfikacji  technicznych  wykonania  i
odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-uŜytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie szczegółowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).

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

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

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie systemów
oceny  zgodności,  wymagań,  jakie  powinny  spełniać  notyfikowane  jednostki
uczestniczące w ocenie zgodności,  oraz sposobu oznaczania wyrobów budowlanych
oznakowaniem CE (Dz. U. z 2004 r. Nr 195, poz. 2011).

– Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczącej  bezpieczeństwa  i  ochrony  zdrowia  oraz  planu  bezpieczeństwa  i  ochrony
zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126).

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

– Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  3  lipca  2002  r.  w  sprawie  karty
charakterystyki substancji niebezpiecznej i preparatu niebezpiecznego (Dz. U. z 2002
r. Nr 140, poz. 1171 z późn. zmianami).

– Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia z dnia  2  września  2003  r.  w sprawie  oznakowania
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz. U. z 2003 r.
Nr 173, poz. 1679 z późn. zmianami).

10.4. Inne dokumenty i instrukcje
− Specyfikacja  techniczna  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych  –  Wymagania

ogólne Kod CPV 45000000-7, wydanie II OWEOB Promocja – 2005 rok.
− Warunki  techniczne  wykonania  i  odbioru  robót  budowlanych,  Część  B  –  Roboty

wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB
– 2003 rok.

− Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, tom 1, część 4, wydanie
Arkady – 1990 rok.
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