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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I OBIORU
ROBÓT BUDOWLANYCH

Kod CPV 45000000-7
WYMAGANIA OGÓLNE

Najważniejsze oznaczenia i skróty:
ST - Specyfikacja Techniczna
SST - Szczegółowa Specyfikacja Techniczna ITB - Instytut Techniki Budowlanej
PZJ - Program Zabezpieczenia Jakości
bhp - bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wykonywania robót budowlanych
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne
dotyczące wykonania i odbioru robót w obiektach budowlanych. Przedmiotem opracowania
jest podanie podstawowych norm i przepisów związanych z prowadzeniem robót
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.
Specyfikacja uwzględnia wymagania Zamawiającego oraz warunki realizacji zadania, obiektu
i robót, które są niezbędne do określania ich standardu i jakości.
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko
w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.
1.3. Zakres robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót
budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).
1.4. Definicje
Jeżeli w mowa o:
opłacie - należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ.
drodze tymczasowej (montażowej) - należy przez to rozumieć drogę specjalnie przygotowaną,
przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu.
dzienniku budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie
z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych
oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót.
kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę.
rejestrze obmiarów - należy przez to rozumieć - akceptowaną przez Inspektora nadzoru książkę
z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych
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robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze
obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.
laboratorium - należy przez to rozumieć laboratorium jednostki naukowej, zamawiającego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzania niezbędnych badań i prób związanych z oceną jakości
stosowanych wyrobów budowlanych oraz rodzajów prowadzonych robót.
materiałach - należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową
i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
odpowiedniej zgodności - należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone - z przeciętnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.
poleceniu Inspektora nadzoru - należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
projektancie - należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą
autorem dokumentacji projektowej.
rekultywacji - należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych.
części obiektu lub etapie wykonania - należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania
i przekazania do eksploatacji.
ustaleniach technicznych - należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych.
grupach, klasach, kategoriach robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.).
inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę
jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót
zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak
również przy odbiorze gotowego obiektu.
instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność
czynności obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i
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bezpieczne użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również
składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.
istotnych wymaganiach - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia
i pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane.
normach europejskich - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako
„standardy europejskie (EN)" lub
„dokumenty harmonizacyjne (HD)", zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji.
przedmiarze robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek
przedmiarowych robót podstawowych.
robocie podstawowej - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia
robót.
Wspólnym Słowniku Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika
głównego oraz słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii
Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV
do określania przedmiotu zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw
Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo
zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.
Zarządzającym realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego,
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie
określonym w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie
określony w przepisach).
Pozostałe pojęcia wg definicji zawartych w ustawie z dnia 7 lica 1994r. Prawo budowlane
(jednolity tekst Dz. U. z 2013r. poz. 1409 z późn. zm.).
1.5.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność
z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda
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lokalizację i współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże dziennik budowy
oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów
pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty
pomiarowe Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.
1.5.1.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, część graficzną, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy,
uwzględniającym podział na dokumentację projektową:
- dostarczoną przez Zamawiającego,
- sporządzoną przez Wykonawcę.
1.5.2.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inspektora nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby
jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność
ich ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy".
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona
odpowiednich zmian i poprawek.
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe
wymiarów są ważniejsze od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją
projektową i SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane
za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego
przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i
wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą
przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z
dokumentacją projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli,
to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt wykonawcy.
1.5.3.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia
zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze,
dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.
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Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest
włączony w cenę umowną.
1.5.4.

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy
dotyczące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie:
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm
dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia,
hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na:
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
c) możliwością powstania pożaru.
1.5.5.

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i
magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym
jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy.
1.5.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni
terenu i pod jego poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania
budowy.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował,
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
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powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu
przez Zamawiającego.
1.5.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie
gruntu, materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne
zezwolenia od władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie
o każdym takim przewozie powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące
nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w
obrębie terenu budowy i wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.
1.5.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.
1.5.9.

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia
używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego.
1.5.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas
prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z
dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz.
1650).
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za
wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych
urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich
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działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
2. Materiały
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące,
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badań określonych w SST w celu
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST
w czasie postępu robót.
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach
Technicznych (SST).
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na
pozyskanie materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane
przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane
dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji złoża.
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i
laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia
Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych
materiałów z jakiegokolwiek złoża.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub
szczegółowe warunków umowy stanowią inaczej.
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i
żwiru będą formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po
ukończeniu robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych
miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na
odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru.
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowiązującymi na danym obszarze.
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały,
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
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2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych
rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca
powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.
3. Sprzęt
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót,
zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu
przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze
wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji
Inspektora nadzoru, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
4. Transport
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym
w umowie.
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4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych.
Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być
dopuszczone przez właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
5. Wykonanie robót
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy,
który powinien składać się z części opisowej i graficznej, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia
(plan bioz), projekt organizacji budowy oraz projekt technologii i organizacji montażu (dla
obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie).
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu projektem
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
5.3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na
piśmie przez Inspektora nadzoru.
5.4. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i
wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawcę na własny koszt.
5.5. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych.
5.6. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźbą wstrzymania
robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT
6.1. Program zapewnienia jakości
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony
sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące
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wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST. 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 zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych
elementów robót,
system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych
robót,
wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany
sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru,
wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja
i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót.
6.2. Zasady kontroli jakości robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt,
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz
robót.
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w
dokumentacji projektowej i SST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości
są określone w SST. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych
Wykonawcy w celu ich inspekcji.
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą
wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót
badanych materiałów i dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych
materiałów.
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i robót ponosi
Wykonawca.
6.3. Pobieranie próbek
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Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek,
opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym
prawdopodobieństwem wytypowane do badań.
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów,
które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te
pokrywa Zamawiający.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez
Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować
można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.
6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak
najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według
dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia
jemu kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i
producenta materiałów.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie
wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od
Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium
przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo
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oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót
z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz właściwych przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z przepisami,
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
3. Polską Normą lub
4. aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,
jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi SST.
5. znajdują się w wykazie wyrobów zastrzezonych.
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jedno-znaczny jej
cechy.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
7. Dokumenty budowy
7.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym Zamawiającego i
Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu
gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane
spoczywa na kierowniku budowy.
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy.
Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio
jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem
załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów
robót,
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i
ostatecznych odbiorów robót,
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wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,
zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji
projektowej,
dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robót,
dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań
z podaniem kto je przeprowadzał,
wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał,
inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone
Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się.
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy
robót.
7.2. Książka obmiarów
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach
przyjętych w kosztorysie lub w SST.

7.3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia
o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do
odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru.
7.4. Pozostałe dokumenty budowy
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach j.w. następujące
dokumenty:
a) pozwolenie na budowę,
b) protokoły przekazania terenu budowy,
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoły odbioru robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
f) operaty geodezyjne,
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.
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7.5. Przechowywanie dokumentów budowy
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do
wglądu na życzenie Zamawiającego.
8. OBMIAR ROBÓT
8.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją
projektową i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym
lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót.
Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych
robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie.
8.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w
KNR-ach oraz KNNR-ach.
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji
projektowej i kosztorysowej/przedmiarze robót.
8.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane
przez Inspektora nadzoru.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub
sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa
legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w
całym okresie trwania robót.
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9. Odbiór robót
9. 1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych,
c) odbiorowi częściowemu,
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu),
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji.
9.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru
tego dokonuje Inspektor nadzoru.
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony
niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika
budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.
9.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.
9.4. Odbiór ostateczny (końcowy)
9.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
zakresu (ilości) oraz jakości.
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona
przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy.
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na
18

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz
zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje
czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu,
komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań
przyjętych w dokumentach umowy.
9.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe)
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew.
uzupełniające lub zamienne),
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,
4. protokoły odbiorów częściowych,
5. recepty i ustalenia technologiczne,
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakości (PZJ),
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na
znak bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ),
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i
przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie
będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi
ich wykonanie.
9.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych
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robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji.
Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie
oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór
ostateczny robót(końcowy) robót".
10. Podstawa płatności
10.1. Ustalenia ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w
dokumentach umownych.
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez
Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie).
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać
wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej
roboty w SST i w dokumentacji projektowej.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować:
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych
ubytków i transportu na teren budowy,
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT.
11. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
11.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:








opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami
projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z
postępu robót,
ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
opłaty za dzierżawy terenu,
przygotowanie terenu,
konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
tymczasową przebudowę urządzeń obcych.
11.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań
pionowych, poziomych, barier i świateł,
 utrzymanie płynności ruchu publicznego.
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11.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:



usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.
11.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji
ruchu ponosiZamawiający.
12. Nazwy i kody grup, klas i kategorii robót budowlanych
12.1. Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowę



Grupa 45.2. Wznoszenie kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; inżynieria
lądowa lub wodna
Klasa 45.21 Budownictwo ogólne oraz inżynieria lądowa lub wodna
Kategorie:
- 45216121-8 Roboty budowlane w zakresie obiektów straży pożarnej



Grupa 45.4. Wykończeniowe roboty budowlane
Klasa 45.41 Tynkowanie
Kategorie:
- 45410000-4 Tynkowanie
Klasa 45.42. Zakładanie stolarki budowlanej
Kategorie:
- 45420000-7 Roboty w zakresie zakładania stolarki budowlanej oraz roboty ciesielskie
Klasa 45.43. Roboty związane z wykładaniem podłóg i ścian
Kategorie:
- 45430000-0 Roboty związane z wykładaniem podłó i ścian
Klasa 45.44. Roboty malarskie i szklarskie
Kategorie:
- 45442100-8 Roboty malarskie
Klasa 45.45. Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
Kategorie:
- 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT
BUDOWLANYCH

SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

Oznaczenia i skróty :
OST ogólna specyfikacja techniczna
SST szczegółowa specyfikacjatechniczna
PZJ program zapewnienia jakości
bhp bezpieczeństwo i higiena pracy
PN

polska norma

BN

norma branżowa

ITB Instytut Techniki Budowlanej
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1. Wstęp
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru
robót dotyczących przebudowy kotłowni z paliwa stałego na gazowe
1.2. Zakres stosowania specyfikacji
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robót.
1.3. Zakres robót objętych specyfikacją
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują czynności umożliwiające i mające na celu
zrealizowanie w całości w/w budynku, ale dotyczą wyłącznie robót budowlanych Niniejsza
specyfikacja techniczna związana jest z wykonaniem robót:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

montaż prefabrykowanych nadproży
tynki wewnętrzne
tynki zewnętrzne
ocieplenie budynku
malowanie wewnętrzne
wykonanie ceramicznych okładzin ściennych
wykonanie posadzek
montaż stolarki drzwiowej
montaż stolatki okiennej
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, specyfikacją i poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego
oraz zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo budowlane.
2. Materiały
2.1. Materiały stosowane do budowy – wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do budowy muszą posiadać odpowiednie atesty, certyfikaty i świadectwa
jakości oraz dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w innym miejscu.
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.
Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów budowlanych powinny być zgodne z „Warunkami
technicznymi wykonywania i odbioru robót budowlano-montażowych” t.I.
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2.2. Bloczki z betonu komórkowego.
Wymiary: 59x24x12 cm
Odmiany: 500 w zależności od ciężaru objętościowego i wytrzymałości na ściskanie.
Beton komórkowy do produkcji bloczków wg PN-80/B-06258
Bloczki należy chronić przed zawilgoceniem.
2.3.Belki nadprożowe typu L-19
Prefabrykowane belki nadprożowe L-19 ujęte w karcie katalogu budownictwa pod numerem KB1
– 31.3.4.( 1) – 82 , są przeznaczone do przekrywania otworów drzwiowych oraz okiennych w
budownictwie mieszkaniowym oraz ogólnym .
Belki dostosowane są do typowych otworów okiennych i drzwiowych.
Ze względu na charakter pracy nadproża dzielą się na trzy zasadnicze grupy:
„D” - nadproża drzwiowe
„N” - nadproża okienne w ścianach zewnętrznych obciążonych stropami
„S” - nadproża okienne w ścianach zewnętrznych nie obciążonych stropami
Belki nadprożowe mogą być stosowane do innych celów pod warunkiem zachowania rozpiętości,
obciążeń oraz maksymalnych nośności elementów podanych w projekcie.
Dane techniczne:
beton klasy B20
stal zbrojeniowa 34GS, StOS , stal montażowa - StOS
klasa odporności ogniowej „B” (2 godziny)
Nadproża drzwiowe są liczone na obustronne obciążenie stropem o rozpiętości 6,0 m i ciężarze
300 daN/m2oraz dla obciążeń :
w fazie montażowej - 100 daN/m2 obciążenia montażowego
w fazie eksploatacyjnej - 450 daN/m2 obciążenia zewnętrznego
W obliczeniach uwzględniono współpracę wieńców stropowych zbrojonych 2 prętami o średnicy
10mm ze stali StOS dla nadproży drzwiowych , oraz 4 prętami o średnicy 10 mm ze stali StOS dla
nadproży okiennych.
Minimalna długość oparcia belek na podporach wynosi 9 cm.
2.3. Materiały posadzkarskie ceramiczne
Do wykonywania posadzek z płytek ceramicznych powinny być dobierane materiały (płytki,
zaprawy, kity chemoodporne, gruntowniki itp.) najbardziej odpowiadające celowi zastosowania,
odpowiadające normom państwowym lub określonym w świadectwach ITB. Do wykonywania
posadzek zwykłych powinny być stosowane płytki i kształtki kamionkowe zwykłe, a do
wykonywania posadzek specjalnego przeznaczenia płytki i kształtki kamionkowe mrozoodporne
lub specjalne.
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2.4. Okładziny z elementów ceramicznych – glazura
Okładziny zewnętrzne mogą być wykonane z płytek ceramicznych elewacyjnych, płytek
klinkierowych oraz z mrozoodpornych płytek kamionkowych szkliwionych.
Okładziny wewnętrzne mogą być wykonane z płytek ceramicznych szkliwionych, płytek
kamionkowych zwykłych, mrozoodpornych i kwasoodpornych, płytek klinkierowych i płytek
fajansowych.
Płytki i kształtki szkliwione powinny mieć czerep drobnoporowaty, gładką i lśniącą powierzchnię
licową (pokrytą szkliwem), a stronę montażową – nieszkliwioną, żeberkowaną. Nasiąkliwość
płytek nie powinna być większa niż 14%.
2.5. Materiały malarskie – farby
Farby gotowe (np. farby olejne, syntetyczne, lakiery, emalie, farby emulsyjne i silikonowe)
powinny być przygotowane fabrycznie w postaci całkowicie przystosowanej do użycia na
budowie.
Farby niezależnie od ich rodzaju powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub
świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie.
2.6. Stolarka budowlana
2.6.1.Stolarka drzwiowa
- drzwi wewnętrzne typowe wg wykazu stolarki
Drzwi muszą spełniać następujące wymogi:
- drzwi stalowe ciepłe – grupa materiałowa 2.1
- profil ramy o grubości min. 60 mm
- profil skrzydła o grubości 60 mm
- przekładka termiczna o minimalnej szerokości 14 mm
- uszczelnianie podwójne – uszczelki EPDM
- zawiasy 3-częściowe, uniemożliwiające zdjęcie drzwi, o nośności min. 120 kg, z
możliwością regulacji w trzech płaszczyznach
- zamek z blachą czołową ze stali nierdzewnej
- drzwi wyposażone w samozamykacz z możliwością regulacji prędkości zamykania i z
możliwością regulacji siły docisku
- klamka – gałka z długim szyldem mocowanym poprzez profil w trzech punktach
- wypełnienie górne – szkło zbrojone
- wypełnienie dolne – panel w kolorze ram i skrzydła
- uszczelnienie dolne drzwi zapewniające samoczyszczenie się prog
2.7. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i
właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru.
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru i właścicielem obiektu, lub poza terenem
budowy, w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.
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3. Sprzęt
3.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien
być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości
wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez
inspektora nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być
uzgodniony i zaakceptowany przez inspektora.
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora w terminie
przewidzianym umową.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony
środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia
sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora o swoim
zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po
akceptacji Inżyniera, nie może być później zmieniany bez jego zgody.
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania
warunków umowy, zostaną przez inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.
Sprzęt zmechanizowany i pomocniczy powinien mieć trwały i wyraźny napis określający
istotne jego właściwości techniczne, np. dopuszczalny udźwig, nośność lub inne dane ważne
dla prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji na budowie
Wraz ze sprzętem zmechanizowanym i pomocniczym podlegającym przepisom o dozorze
technicznym powinny być dostarczone aktualne dokumenty uprawniające do jego
eksploatacji.
3.2. Sprzęt do produkcji mieszanki betonowej
W przypadku wykonywania mieszanki betonowej na budowie można stosować betoniarki
wolnospadowe o pojemności zasypowej mieszalnika 250 lub 500l.
3.3. Rusztowania stalowe
Montaż rusztowań powinien być wykonywany przez pracowników przeszkolonych w tym
zakresie i być przeprowadzony zgodnie z dokumentacją dla danego rodzaju rusztowania i
pod nadzorem osób uprawnionych do kierowania robotami budowlano-montażowymi.
Montaż rusztowań musi być zgodny z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robót budowlano-montażowych”.
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Nośność podłoża gruntowego w miejscu ustawienia rusztowania powinna być nie mniejsza
niż 0,1MPa. Obciążenie jednostkowe od konstrukcji rusztowania nie może być większe od
wielkości dopuszczalnych dla danego podłoża.
Rozstawy stojaków nie powinny być większe niż:
a) w kierunku równoległym do ściany, tj. podłużnie:
- dla rusztowań drewnianych 2,5m
- dla rusztowań z rur stalowych 2,0m
b) w kierunku prostopadłym do ściany, tj. poprzecznie:
- dla rusztowań drewnianych 1,5m
- dla rusztowań z rur stalowych 1,35m
Stężenia rusztowań przyściennych o wysokości ponad 10m należy mocować do stojaków i
rozmieszczać na całej długości rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwalność
węzłów. W pionie należy je umieszczać w odstępach nie większych niż 6,0m.
Konstrukcję rusztowania należy kotwić do ściany. Siła w cięgnie kotwiącym nie może być
mniejsza niż 2,5kN, a odległość między zakotwieniami nie powinna być większa niż 5m w
poziomie i 4m w pionie. Kotwy (haki) należy wbijać w kołki drewniane osadzone uprzednio
w ścianie na głębokość co najmniej 20cm. Każde rusztowanie przyścienne powinno mieć
wydzielone miejsce dla komunikacji pionowej pracowników pracujących na rusztowaniu.
Odległość między sąsiednimi pionami komunikacyjnymi dla pracowników nie powinna być
większa niż 40m.
Konstrukcja wysięgników transportowych powinna zapewniać przeniesienie obciążenia
pionowego pięciokrotnie większego niż obciążenie dopuszczalne i obciążenie poziome od
naciągu liny.
Rusztowania usytuowane bezpośrednio przy drogach (ulicach) powinny mieć daszki
ochronne nachylone w kierunku rusztowania pod kątem nie mniejszym niż 40o do
poziomu.
Obciążenie rusztowań stojakowych dwurzędowych z rur stalowych nie powinno być
większe niż:
- 100 – 150daN/m2 – dla rusztowań typu lekkiego
- 200 – 400daN/m2 – dla rusztowań typu ciężkiego
Minimalne wymiary podkładów pod stojakami nie powinny być mniejsze niż:
a) dla rusztowań o wysokości do 20m:
- długość -180cm
- szerokość – 25cm
- grubość – 4,2cm
b) dla rusztowań o wysokości do 40m:
- długość -190cm
- szerokość – 25cm
- grubość – 5,0cm
Podkłady należy układać na przygotowanym podłożu, prostopadle do ściany budowli, w
sposób zapewniający docisk do podłoża całą dolną płaszczyzną podkładu, przy czym czoło
podkładu powinno być odsunięte o 5 cm od cokołu budowli. Przy sytuowaniu podkładu w
terenie pochyłym, o nachyleniu wzdłuż rusztowania większym niż 10% należy wykonać
tarasy, których szerokość powinna wynosić co najmniej 0,8m.
Wysokość każdej kondygnacji rusztowania powinna wynosić 2,0m licząc od wierzchu
pomostu do wierzchu pomostu następnej kondygnacji. Dopuszcza się stosowanie
mniejszych wysokości kondygnacji, jednak nie mniej niż 1,8m. Konstrukcj arusztowania
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powinna być stężona poziomo i pionowo.
Konstrukcję rusztowań o wysokości ponad 20m należy stężać poziomo na całe długości
rusztowania w sposób zapewniający nieprzesuwność węzłów. Rozmieszczenie stężeń w
pionie powinno być takie, aby odległość między nimi nie była większa niż 10m.
Stojaki zewnętrzne rusztowań należy łączyć stężeniami pionowymi na całej wysokości
rusztowania – powinny one być rozmieszczone symetrycznie, przy czym liczba stężeń nie
może być mniejsza od 2 na każdej kondygnacji rusztowania.
Odległość pomiędzy polami stężeń nie może być większa niż 10m.
Pomosty robocze i zabezpieczające powinny mieć szerokość nie mniejszą od 1,0m i być
zabezpieczone poręczą główną umocowaną na wys. 1,1m i poręczą pośrednią umocowaną na
wysokości min.0,15m.
Każda konstrukcja rusztowania powinna być zaopatrzona w co najmniej dwa pomosty, tj.
pomost roboczy i pomost zabezpieczający, ułożony bezpośrednio na niższej kondygnacji.
Piony komunikacyjne dla ludzi należy wykonać jako oddzielne przęsła rusztowania, a
odległość między nimi nie powinna być większa niż 40m.
Do transportu pionowego materiałów powinny być wyznaczone miejsca przed
zmontowaniem konstrukcji rusztowania. Odległość między tymi miejscami nie powinna
być większa niż 30m. Masa podnoszonych materiałów za pomocą podnośników nie
powinna być większa niż 150kg.
3.4. Pozostały sprzęt
Do podnoszenia materiałów na wyższy poziom można stosować wciągarki ręczne
wyposażone w korbę bezpieczeństwa lub w inne urządzenie spełniające tę samą rolę co korba
bezpieczeństwa.
Podnoszenie wciągarką ręczną ładunków większych niż jej maksymalny udźwig jest
zabronione.
Do ułożenia płyt stropowych kanałowych należy zastosować dźwig samochodowy – montaż
bezpośrednio z samochodu na budynek.
Do spuszczania gruzu z rozbiórki można stosować rury spustowe z PCV o odpowiedniej
średnicy.
4. Transport
4.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Przemieszczanie materiałów, elementów lub konstrukcji na budowie powinno być dokonywane
za pomocą taczek, wózków i żurawi lub innymi urządzeniami nie powodujących ich
uszkodzenia.
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera, w terminie
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przewidzianym umową.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów
technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na
osie mogą być dopuszczone przez Inżyniera, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego
użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.
4.3 Transport elementów prefabrykowanych
Podczas transportu płyty dachowe mogą znajdować się tylko w pozycji wbudowania. Płyty na
środku transportowym muszą być ułożone w stosach na przekładkach drewnianych o grubości
38 mm, długością w kierunku jazdy z zabezpieczeniem przed możliwością przesunięcia.
Dopuszczalna ilość płyt w stosie podczas transportu wynosi 6 szt. Dopuszczalny zwis płyty w
czasie transportu wynosi 60 cm .
4.4 Transport pozostałych materiałów
Do transportu materiałów na budowę można używać samochodów dostawczych
dostosowanych do transportu danego rodzaju materiałów, elementów lub konstrukcji.
5. Wykonywanie robót
5.1. Wymagania ogólne
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją
projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektu organizacji robót oraz poleceniami Inżyniera.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej
i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni
wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne
czynniki wpływające na rozważaną kwestię.
Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego
tytułu ponosi Wykonawca.
5.2. Roboty betonowe
Nie należy używać cementu klasy niższej niż 32,5. Kruszywo powinno zawierać żwir
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(średnica ziaren do 10mm) i ostry piasek.
Przed przystąpieniem do betonowania należy formalnie stwierdzić prawidłowość wykonania
wszystkich robót poprzedzających betonowanie , a w szczególności :
- wykonanie deskowania, usztywnień, rusztowań, pomostów
- wykonanie zbrojenia
- przygotowanie powierzchni betonu wcześniej ułożonego w miejscu przerwy roboczej
- wykonanie wszystkich robót zanikających np. warstw izolacyjnych , szczelin
dylatacyjnych
- prawidłowość rozmieszczenia i niezawodność zamocowania elementów kotwiących
zbrojenie i deskowanie formujące kanały, przepony itp.
- gotowość sprzętu i urządzeń do betonowania
Deskowanie i zbrojenie powinno być bezpośrednio przed betonowaniem oczyszczone ze
śmieci , brudu , rdzy ze zwróceniem szczególnej uwagi na oczyszczenie dolnej części
zaszalowanych słupów i ścian .
Powierzchnie okładzin z betonu przylegające do betonu powinny być zwilżone wodą
bezpośrednio przed betonowaniem
Powierzchnie deskowania powtarzalnego z drewna, stali lub innych materiałów powinny być
powleczone środkiem uniemożliwiającym przywarcie betonu do deskowania . Jeżeli w
sytuacjach uzasadnionych technicznie stosuje się deskowanie drewniane jednorazowe , należy
je zmoczyć wodą
Woda pozostała w zagłębieniach betonu powinna być usunięta
W celu zapewnienia prawidłowego wzrostu wytrzymałości tworzywa, przynajmniej w ciągu
pierwszych 7 dni, świeży beton należy zwilżać wodą, a przed ułożeniem mieszanki
deskowanie obficie zwilżyć wodą.
Wymagania ogólne dotyczące układania mieszanki betonowej:


wysokość swobodnego zrzucania mieszanki betonowej
gęstoplastycznej i wilgotnej nie powinna przekraczać 3 m.

o

konsystencji



w czasie betonowania należy stale obserwować zachowanie się deskowań i rusztowań.



w okresie upalnej pogody ułożona mieszanka powinna być niezwłocznie
zabezpieczona przed nadmierną utratą wody.



w czasie deszczu świeżo ułożoną mieszankę należy zabezpieczać przed wodą opadową
Mieszanka betonowa powinna być zagęszczona za pomocą urządzeń mechanicznych .



W czasie zagęszczania nie może ulec rozsegregowaniu. Wibratory powinny być
dobrane do rodzaju konstrukcji i rodzaju deskowań.



belki i płyty związane monolitycznie ze słupami lub ścianami należy betonować nie
wcześniej niż po upływie 1-2 godzin od chwili zabetonowania ścian.



przerwy robocze w betonowaniu konstrukcji powinny się znajdować w miejscach
przewidzianych projektem.

W okresie pielęgnacji betonu należy:

chronić odsłonięte powierzchnie przed działaniem warunków atmosferycznych
(wiatr, mróz, promienie słoneczne)

utrzymywać beton w stałej wilgotności przez co najmniej 7 dni przy użyciu cementu
portlandzkiego i 14 dni przy użyciu cementu hutniczego
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polewać wodą beton twardniejący
nawilżać beton bezpośrednio po naparzaniu

5.3. Roboty zbrojarskie
Roboty te należy wykonać na podstawie rysunków konstrukcyjnych. Odstępstwa od
rysunków, bez zgody nadzoru autorskiego i zapisu w dzienniku budowy, są niedopuszczalne.
Handlowe długości stali zbrojeniowej powinny być tak wykorzystane, aby ilość odpadów była
jak najmniejsza.
Wszelkie czynności związane ze zbrojeniem konstrukcji, jak prostowanie, cięcie, łączenie i
wiązanie stali, powinny być wykonywane zgodnie z zasadami robót zbrojarskich. Układanie
zbrojenia w deskowaniu jest dozwolone po uprzednim sprawdzeniu prawidłowości ich
wykonania. Pręty zbrojeniowe należy układać w deskowaniu w taki sposób, aby otulina
prętów była zachowana w myśl obowiązujących przepisów.
5.4. Roboty murowe
Przy realizacji robót murowych:
a) mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości
spoin j.n.
b) w murach zwykłych grubość spoin poziomych powinna wynosić 12mm i nie może być
większa niż 17mm i mniejsza niż 10mm. Spoiny pionowe powinny mieć grubość10mm i
nie mogą być grubsze niż 15mm i cieńsze niż 5mm.
c) dla słupów o przekroju 0,3m2 lub mniejszym przenoszących obciążenia użytkowe,
dopuszczalne odchyłki w grubości spoin należy zmniejszyć o połowę
d) w murach nie przewidzianych do otynkowania bądź spoinowania spoiny w licu muru
powinny być całkowicie wypełnione zaprawą. W murach nośnych przeznaczonych do
otynkowania lub spoinowania spoiny pozostawia się nie wypełnione do głębokości 510mm
e) liczba cegieł połówkowych w murach nośnych nie zbrojonych nie może przekraczać 15%,
a w murach nośnych zbrojonych – 10% ilości cegły użytej w tych murach. Nie wolno
zastępować całych cegieł połówkami w filarach i słupach. Połówki i cegły ułamkowe mogą
być stosowane w tych konstrukcjach w ilościach niezbędnych do uzyskania prawidłowego
wiązania
f) rodzaj i markę zaprawy należy stosować zgodnie z postanowieniami projektu
g) grubość murów określa projekt. Odchyłki dla murów pełnych o grubości ćwierć, pół i
jednej cegły nie mogą przekraczać wielkości dopuszczalnych odchyłek od odpowiednich
wymiarów użytej cegły
h) mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości
i) cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy
murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w
murze polewać lub moczyć wodą
j) wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.
Przy wykonaniu murów szybu dźwigowego należy dodatkowo przestrzegać wytycznych i
zaleceń producenta dźwigu (ujęte w projekcie konstrukcyjnym).
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5.5. Deskowania monolitycznych konstrukcji żelbetowych
Deskowania i stemplowania powinny być tak wykonane aby była zapewniona ich stateczność i
niezmienność układu.
W elementach deskowania dopuszcza się następujące odchyłki wymiarowe:
- różnica grubości dwóch sąsiednich desek 2mm
- szerokość szczelin w gotowych tarczach 2 mm
- naddatki do długości tarcz nie powinny być mniejsze niż 20mm
Dopuszczalne odchylenia wymiarów przekrojów poprzecznych deskowań:
- do 50cm +5mm
- od 50 do 80 cm + 7mm
- powyżej 80cm + 10mm
Dopuszcza się następujące odchylenia od wymiaru przy montaży deskowań:
- od płaszczyzny lub krawędzi pionu na 1m – 2mm
- od płaszczyzny deskowania fundamentu, ściany lub słupa od pionu na 1 m wysokości 15mm
- od deskowania ściany lub słupa na całej wysokości – 10mm
- od pionu bocznego deskowania belki lub krawędzi przecięcia się deskowań belki – 3mm
Dopuszczalne odchylenia wymiarowe od rozpiętości projektowanych:
- belki i płyty przekryć bezżebrowych - 15mm
- płyty w przekryciach żebrowych - 10mm
Dopuszczalne odchylenia wymiarowe do położenia projektowanego:
- od osi fundamentu 15mm
- od osi ściany lub słupa 10mm
- od osi żebra lub podciągu 10mm
Tarcze inwentaryzowane i deskowania z nich złożone powinny odpowiadać wymaganiom
stawianym deskowaniu tradycyjnemu. Deskowanie przestawne należy wzmacniać podporami
zabezpieczającymi niezmienność układu deskowań.
5.6. Przygotowanie zapraw
Do przygotowania zapraw można stosować każdą wodę zdatną do picia oraz wody z rzek
jezior i innych miejsc, jeśli woda odpowiada wymaganiom podanym w normie państwowej
PN-88/B-32250 dotyczącej wody do celów budowlanych.
Niedozwolone jest użycie wód morskich, ściekowych kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód
zawierających tłuszcze organiczne, oleje, glony i muły. Niedozwolone jest również użycie
wód mineralnych.
Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie. Zaprawę
należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej
przygotowaniu; poszczególne rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu:
- zaprawa wapienna – 8 godzin
- zaprawa cementowo-wapienna – 3 godziny
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- zaprawa cementowa – 2 godziny
- zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny
- zaprawa wapienno-gipsowa – 0,5 godziny
- zaprawa gipsowa – bezpośrednio po zarobieniu i nie dłużej niż 5 minut
Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosoawać piasek
rzeczny lub kopalniany.
Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów
lotnych marki 25 i 35 oraz cement murarski 15 (do zapraw niższych marek); stosowanie do
zapraw murarskich innych cementów portlandzkich powinno byc uzasadnione technicznie. Do
zapraw cementowych mogą być stosowane cementy hutnicze, pod warunkiem, że temperatura
otoczenia co najmniej w ciągu 7 dni od chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż 5 oC. W
przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu należy
stosować cement portlandzki biały lub dodawać do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.
Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających lub
uszczelniających przyśpieszających wiązanie lub twardnienie. Stosowanie tych dodatków
powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a dodatki powinny być dopuszczone do
stosowania w budownictwie przez ITB.
Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej
marki zaprawy oraz marki cementu.
Przy mechanicznym lub ręcznym mieszaniu należy najpierw mieszać składniki sypkie (cement
i kruszywo), aż do uzyskania jednolitej mieszaniny, a następnie dodać wodę i mieszać w
dalszym ciągu aż do uzyskania jednorodnej masy zaprawy.
W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyżej +25oC okres zużycia zapraw podany
powyżej powinien być skrócony do 30 min.
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem
żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, że w
przypadku użycia cementu hutniczego temperatura otoczenie w ciągu 7 dni od chwili zużycia
zaprawy nie będzie niższa niż +5 oC.
Do zapraw wapiennych należy stosować wapno suche gaszone lub wapno gaszone w postaci
ciasta wapiennego otzrymanego z wapna niegaszonego lub wapna pokarbidowego, które
powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i bez
zanieczyszczeń obcych. Gaszenie wapna powinno być dokonane zgodnie z ustalonymi
uprzednio wytycznymi przez kierownika budowy w nawiązaniu do wytycznych ITB w tym
zakresie.
Orientacyjny skład objętościowy zapraw cementowo-wapiennych:
Marka
zaprawy
0
,
1
8
,
35
5

Orientacyjny skład objętościowy zaprawy
Cement : ciasto wapienne :
Cement : wapno hydratyzowane :
piasek
1 : 2 : 12
1piasek
: 2 : 12
1 : 1 : 9, 1 : 1,5 : 8, 1 : 2 : 10

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

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

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

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

1 : 0,3 : 4, 1 : 0,5 : 4,5
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Marka i konsystencja zapraw cementowo-wapiennych w zależności od jej
przeznaczenia
L
.
p
.

1

2

3
4
5
6

Przeznaczenie zaprawy
Do murowania fundamentów i ścian
budynków z pomieszczeniami i wilgotności
względnej nie mniejszej niż 60%
Do wykonywania konstrukcji murowych
w pomieszczeniach podlegających
wstrząsom i murów poniżej izolacji
poziomej w gruntach nasyconych wodą
zewnętrzne
Do wykonywania
obrzutki pod tynki
wewnętrzne
zewnętrzne
Do wykonywania
narzutu tynków
wewnętrzne
Do
wykonywania
zewnętrzne
warstwy
wierzchniej
wewnętrzne
(gładzi) tynku zwykłego
Do wykonywania zalewki w zależności
od stosowania

Konsystencja
zapraw wg stożka
pomiarow.
(cm)
68

Marka
zaprawy
3; 5

68

3; 5

991110
69

1,5; 3; 5
0,8; 1,5; 3
1,5; 3; 5
0,8; 1,5; 3; 5

911
911

1,5; 3
0,8; 1,5; 3
1,5; 3; 5

5.9. Wykonanie tynków
Przed przystąpieniem do wykonania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie
roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy,
osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble o ile są wstawiane w
nieotynkowane wnęki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się osadzenie mebli
wbudowanych po wykonaniu tynków.
Zaleca się przystępowanie do wykonywania tynków po okresie osiadania i skurczu murów lub
skurczu ścian betonowych.
Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5oC i pod warunkiem, że w ciągu
doby nie nastąpi spadek poniżej 0oC. W niższych temperaturach można wykonać tynki
jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających zgodnych z ITB.
Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed
nasłonecznieniem dłuższym niż 2 godz. dziennie. Należy je osłaniać matami, daszkami lub w
inny odpowiedni sposób.
W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i
wapienne powinny być w czasie wiązania i twardnienia, t.j. w ciągu jednego tygodnia zwilżane
wodą.
W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15mm od
lica muru. Jeżeli mur jest wykonany na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak
wyżej lub zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność tynku do podłoża.
Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć
plamy z rdzy i substancji tłustych.. Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie
10% roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą benzynową. Nadmiernie suchą
powierzchnię należy zwilżyć wodą.
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Elementy metalowe (kształtowniki, blachy) powinny być na całej powierzchni owinięte siatką
stalową lub druciano-ceramiczną przewiązaną drutem lub w inny sposób zamocowaną trwale
do podłoża.
Elementy i siatkę należy uprzednio oczyścić z łuszczącej się rdzy i innych zanieczyszczeń
(zwłaszcza tłustych), a w przypadku tynków cementowych i cementowo-wapiennych –
dwukrotnie powlec zaczynem cementowym. Przy wykonywaniu tynków gipsowych lub
gipsowo-wapiennych podłoże metalowe powinno być zabezpieczone przed korozją.
Siatka stanowiąca samodzielne podłoże powinna być dostatecznie sztywna o oczkach nie
większych niż 100 x 100 mm i wzmocniona drutami lub prętami stalowymi.
Piasek używany do zapraw tynkarskich powinien spełniać wymagania obowiązującej normy
przedmiotowej, a w szczególności:
•
nie zawierać domieszek organicznych
•
mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm,
piasek średnioziarnisty 0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm
•
przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych
ośrednicy poniżej 0,05mm nie powinna byc większa niż 15 masy cementu.
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do wierzchnich
średnioziarnisty.
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o
prześwicie 0,5mm.
Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do
celów budowlanych PN-88/B-32250.
Tynki trójwarstwowe składające się z obrzutki, narzutu i gładzi stosowane są na dobrze
wykończonych elewacjach i we wnętrzach, przy czym na narzut i gładź tynków zewnętrznych
należy stosować zaprawę cementowo-wapienną. Narzut tynków wewnętrznych należy
wykonać według pasów lub listew kierunkowych. W odróżnieniu od tynków pospolitych
trójwarstwowych tynki o szczególnie starannym pionowaniu, poziomowaniu i zacieraniu są
tynkami doborowymi (kat.IV), a jeżeli ponadto gładź jest zacierana packą obłożoną filcem –
tynkami doborowymi filcowanymi (kat.IVf). Tynki trójwarstwowe z zaprawy cementowej o
specjalnym wykonaniu gładzi, tzw. tynki wypalane mogą być wykonywane
w
pomieszczeniach mokrych.
Obrzutkę na podłożach ceramicznych, kamiennych, z betonów kruszywowych lub z betonó
komórkowych należy wykonywać z zaprawy cementowej 1 : 1 o konsystencji odpowiadającej
10-12cm zagłębienia stożka pomiarowego.
Narzut tynków trójwarstwowych powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki,
lecz przed jej stwardnieniem. Podczas wyrównywania należy warstwę narzutu dociskać pacą
przesuwaną stale w jednym kierunku, przy czym przy wykonywaniu tynków doborowych
kat.IV i IVf należy stosować dodatkowo wyrównujące pasy lub listwy.
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas
zacierania warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa
stosowana do wykonywania gładzi powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7- 10 cm
zanurzenia stożka pomiarowego. Należy stosować zaprawy:
a) wapienne (1 : 3; 1 : 2,5 lub 1 : 2)
b) cementowo-wapienne w tynkach nie narażonych na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, w
tynkach narażonych na zawilgocenie 1:1:2. Gładź tynków zewnętrznych należy
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wykonywać z zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:1:2.
Do wykonywania gładzi tynków trójwarstwowych pospolitych (kat.III) należy stosować do
zaprawy drobny piasek przesiany o uziarnieniu 0,25-0,5mm. Gładź należy zacierać jednolicie
gładką packą drewnianą.
Do wykonywania gładzi tynków trójwarstwowych doborowych (kat.IV i IVf) należy stosować
do zaprawy bardzo drobny piasek, przechodzący przez sito o prześwicie 0,25mm. Gładź
tynków doborowych powinna być starannie wygładzona packą drewnianą, metalową lub
styropianową.
5.11. Izolacja termiczna i posadzki
Materiał izolacyjny należy układać na podłożu, którego wilgotność nie może przekraczać 3%
lub na izolacji przeciwwilgociowej lub paroszczelnej.
Płyt styropianowych nie wolno układać na izolacjach z materiałów wydzielających substancje
organiczne, rozpuszczające polistyren. W szczególności płyty styropianowe nie mogą być
układane na powłokach izolacyjnych wykonanych z roztworów asfaltowych, pap i lepików
asfaltowych stosowanych na zimno a także nie powinny być przykrywane papą. Płyty
styropianowe mogą być natomiast układane na powłokach z lepików asfaltowych
stosowanych na gorąco lub przyklejane tymi lepikami oraz na izolacjach z folii z tworzyw
sztucznych.
Podłoże pod izolację cieplną lub przeciwdźwiękową powinno być równe i poziome. W
przypadku nierówności przekraczających ±5mm podłoże powinno być wyrównane. Jako
warstwa wyrównawcza może być zastosowana warstwa suchego piasku o grubości 1-2cm.
Przed rozpoczęciem układania izolacji przeciwdźwiękowej na stropie międzypiętrowym
zaliczanym do I lub II grupy, należy umieścić wzdłuż ścianek pasek materiału izolacyjnego o
szerokości równej wysokości konstrukcji podłogi. Pasek izolacyjny powinien być punktowo
przymocowany do ściany (np. asfaltową pastą emulsyjną).
Podkład cementowy powinien być wykonany zgodnie z projektem, który powinien określić
wymaganą wytrzymałość i grubość podkładu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Podkład cementowy powinien być wykonany jako samodzielna płyta leżąca na warstwie
izolacji cieplnej, przeciwdźwiękowej, przeciwwilgociowej lub jako podkład związany z
podłożem.
Grubość podkładu cementowego powinna być uzależniona od rodzaju konstrukcji podłogi oraz
stopnia ściśliwości warstwy izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej.
Grubość podkładu cementowego nie powinna być mniejsza niż:
a) podkładu związanego z podłożem - 25 mm,
b) podkładu na izolacji przeciwwilgociowej - 35 mm,
c) podkładu pływającego na warstwie izolacji przeciwdźwiękowej lub cieplnej z materiału
o dużej ściśliwości (np. z wełny mineralnej) 40 mm,
d) j.w. lecz z materiału o małej ściśliwości (np. płyty pilśniowej porowatej, styropianu
sztywnego) - 35 mm.
Podkład betonowy zbrojony powinien być wykonany z zastosowaniem zbrojenia z siatki lub
prętów ułożonych krzyżowo w środku grubości podkładu. Rodzaj i rozstaw zbrojenia powinien
być określony w projekcie.
Jeżeli materiał izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej jest nasiąkliwy i nieodporny na
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zawilgocenia powinien być osłonięty warstwą ochronną przed wykonaniem podkładu. Podłoże,
na którym wykonuje się podkład związany (np. w postaci warstwy wyrównawczej lub
dociążającej), powinno być wolne od kurzu i zanieczyszczeń oraz nasycone wodą.
Podkład cementowy powinien być oddzielony od pionowych stałych elementów budynku
paskiem papy albo paskiem izolacyjnym.
W podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne:
a) w miejscu przebiegu dylatacji konstrukcji budynku,
b) oddzielające fragmenty powierzchni o różniących się wymiarach.
Jeżeli projekt przewiduje spadek posadzki w kierunku kratki ściekowej, podkład powinien być
wykonany ze spadkiem.
Do wykonywania posadzki z wykładzin PVC można przystąpić po zakończeniu wszystkich
robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych z wyjątkiem robót tapeciarskich
oraz po zakończeniu wszystkich robót instalacyjnych, łącznie z przeprowadzeniem prób
ciśnieniowych instalacji.
Temperatura powietrza w pomieszczeniach w których wykonuje się posadzki nie powinna
być niższa niż 15°C i powinna być zapewniona co najmniej na klika dni przed wykonywaniem
robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.
Podkład wykazujący usterki powierzchni należy wyrównać odpowiednią masą
wygładzającą; grubość warstwy wygładzającej powinna wynosić l -2 mm.
Przed przystąpieniem do układania wykładzin PVC podkład powinien być dokładnie
oczyszczony i odkurzony.
Wszystkie materiały, a szczególnie wykładziny podłogowe PVC i kleje, należy dostarczyć
do pomieszczeń, w których będą stosowane, co najmniej na 24 godz. przed układaniem.
Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godz. przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu,
pocięta na arkusze odpowiednie do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie tak,
aby arkusze tworzyły zakłady szerokości 2-3 cm. Arkusze, które po tym czasie nie przylegają
dokładnie do podkładu i wykazują deformacje (sfalowanie, pęcherze itp.), nie mogą być
przyklejane i powinny być przekazane do dyspozycji producenta jako wadliwe.
W pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z płytek lub arkuszy tego samego rodzaju,
barwy i wzoru.
Spoiny między arkuszami wykładziny powinny przebiegać prostopadle do ściany z oknami;
spoiny nie powinny występować w miejscach szczególnie intensywnego ruchu oraz w
miejscach narażonych na zawilgocenie (np. przy umywalkach). Sztukowanie arkuszy na
długości jest niedopuszczalne. Przy wykładzinach wzorzystych wzór powinien być dopasowany
na stykających się ze sobą arkuszach.
Styki arkuszy powinny być dopasowane przez jednoczesne przecięcie obu zachodzących na
siebie brzegami arkuszy.
Arkusze wykładziny lub płytki należy ułożyć szczelnie; dopuszczalna szerokość spoin nie
powinna być większa niż: 0,5mm – między arkuszami oraz 0,8 mm - między płytkami.
Powierzchnia posadzki z arkuszy PVC powinna być równa i pozioma. Dopuszczalne
nierówności badane przez przyłożenie dwumetrowej łaty kontrolnej w dowolnym kierunku
nie powinny być większe niż 5 mm. Dopuszczalne odchylenie powierzchni posadzki od
płaszczyzny poziomej nic powinno być większe niż 2 mm/m. i 5 mm na całej długości lub
szerokości pomieszczenia.
37

Łączenie posadzek z arkuszy PVC z posadzkami z innych materiałów należy wykonać za pomocą
wkładek lub listew progowych z PVC, nierdzewnych kształtowników metalowych lub progów
drewnianych.
W pomieszczeniach higieniczno-sanitamych styki między arkuszami lub płytkami PVC powinny
być spawane. Spawanie spoin jest również wymagane w przypadku posadzek z wykładzin PVC
antyelektrostatycznych. Spoiny spawane nie powinny wykazywać ubytków, miejscowych zmian
barwy i uszkodzeń wykładziny w obrębie złącza; sznur spawający należy ściąć równo z
powierzchnią posadzki.
Posadzki z wykładzin PVC należy przy ścianach wykończyć listwami podłogowymi z PVC.
Listwy powinny być przyklejone na całej długości do podłoża i dokładnie dopasowane w
narożach wklęsłych i wypukłych.
5.12. Malowanie
Przed przystąpieniem do malowania należy wyrównać i wygładzić powierzchnie przeznaczoną
do malowania, naprawić uszkodzenia, wykonać szpachlowanie i szlifowanie, jeżeli jest
wymagana duża dokładność powierzchni. Następnie należy powierzchnię zagruntować. W
robotach olejnych gruntowanie należy wykonać przed szpachlowaniem. Podłoża nienasiąkliwe
(np. szkło, żeliwo) nie wymagają gruntowania.
Roboty malarskie zewnątrz i wewnątrz budynku powinny być wykonywane dopiero po
wyschnięciu tynków i miejsc naprawionych.
Malowanie konstrukcji stalowych można wykonywać po całkowitym i ostatecznym
mocowaniu wszystkich elementów konstrukcyjnych i osadzeniu innych przedmiotów w
ścianach.
Wilgotność powierzchni tynkowych przewidzianych pod malowanie powinna być nie większa
niż:
a) dla farb olejnych, olejno-żywicznych i syntetycznych - 3%,
b) dla farb emulsyjnych - 4%.
Wewnątrz budynku pierwsze malowanie ścian i sufitów można wykonywać po zakończeniu
robót poprzedzających, a w szczególności:
a) całkowitym ukończeniu robót budowlanych i instalacyjnych, tj. wodociągowych,
kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, gazowych, elektrycznych itp. (bez założenia
zewnętrznych przykryw kontaktów, wyłączników lub opraw), z wyjątkiem przyklejenia
okładzin (np. tapet), założenia ceramicznych urządzeń sanitarnych (biały montaż) oraz
armatury oświetleniowej (wyłączniki, lampy itp.),
b) wykonaniu podkładów pod wykładziny podłogowe,
c) ułożeniu podłóg drewnianych (białych),
d) dopasowaniu okuć i wyregulowaniu stolarki okiennej i drzwiowej oraz po
zagruntowaniu wrębów pokostem (jednak przed oszkleniem)w przypadku, gdy stolarka
nie była dostarczona w stanie wykończonym, tj. oszklona i pomalowana w zakładach
produkcyjnych (tzw. konfekcjonowana).
Drugie malowanie można wykonywać po:
a) wykonaniu tzw. białego montażu,
b) po ułożeniu posadzek (z wyjątkiem posadzek z tworzyw sztucznych) oraz przed
ocyklinowaniem posadzek deszczółkowych i mozaikowych,
c) po oszkleniu okien, naświetli, jeśli nie była to stolarka fabrycznie wykończona
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(konfekcjonowana).
Tynki przeznaczone do malowania powinny spełniać następujące wymagania techniczne:
a) wszelkie ewentualne uszkodzenia tynków powinny być naprawione przed
przystąpieniem do malowania przez wypełnienie zaprawą uszkodzonych miejsc i zatarcie
równo z powierzchnia tynku,
b) przygotowana pod malowanie powierzchnia tynku powinna być oczyszczona od
zanieczyszczeń mechanicznych (kurz, sadze, tłuszcze itp.) i chemicznych (wykwity z
podłoża, rdza od zbrojenia podtynkowego itp.) oraz osypujących się ziaren piasku, a w
przypadku tynków uprzednio malowanych także oczyszczona z łuszczącej lub pylącej się
starej powłoki malarskiej.
Powierzchnia konstrukcji stalowych powinna być przed malowaniem oczyszczona ze
zgorzeliny, masy formierskiej i rdzy (do czystej lśniącej powierzchni). Elementy metalowe
powinny być również oczyszczone z pozostałości zaprawy, kurzu i plam tłuszczu, w takim
samym stopniu jak powierzchnia stalowa. Metalowe pokrywki pudełek instalacji
elektrycznej powinny być - niezależnie od przewidywanego rodzaju malowania ścian pokryte bezminiową farbą rdzochronną (np. na pyle cynkowym).
Roboty malarskie powinny być wykonywane w temperaturze nie niższej niż +5°C i nie wyższej
niż +22°C. Wyjątek stanowi farba rozpuszczalnikowa silikonowa (Silenia B), którą można
malować przy temperaturze -5°C. Zaleca się, aby temperatura w chwili wykonywania robót
malarskich wynosiła:
a) przy malowaniu farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi od 12 do 18°C,
b) przy szpachlowaniu i malowaniu farbami olejnymi i olejno-żywicznymi +10°C,
c) przy lakierowaniu i powlekaniu emalią +20°C (w pomieszczeniu przy zamkniętych
oknach), jak również przy malowaniu wyrobami chemoutwardzalnymi i
poliuretanowymi.
Roboty malarskie na zewnątrz budynków nie powinny być wykonywane w okresie zimowym,
a w okresie letnim podczas opadów atmosferycznych, podczas intensywnego nasłonecznienia
malowanych powierzchni lub w czasie wietrznej pogody.
Niedopuszczalne jest malowanie powierzchni zawilgoconych w dniach deszczowych.
5.13. Okładziny ścienne
Okładziny wewnętrzne mogą być wykonywane z płytek ceramicznych szkliwionych, płytek
kamionkowych zwykłych, mrozoodpornych i kwasoodpomych, płytek klinkierowych i płytek
fajansowych. Płytki kamionkowe mrozoodpome są przeznaczone
na okładziny wewnętrzne ścian w chłodniach składowych, płytki kamionkowe kwasoodporne
na okładziny ścian narażonych na działanie kwasów. Płytki klinkierowe należy stosować
głównie na okładziny ścian narażonych na działanie podwyższonej temperatury (np. ścian przed
paleniskami pieców przemysłowych).
Do wykończenia otworów należy stosować ceramiczne kształtki podokienne, zewnętrzne ze
spadkiem i wewnętrzne bez spadku.
Płytki klinkierowe ścienne powinny mieć ścisły, w znacznej mierze spieczony czerep,
nieszkliwiony lub z polewą solną. Powinny być rnrozo-, chemo- i ognioodporne, o nasiąkliwości
nie większej niż 6%.
Za pomocą kleju można mocować cienkie płytki, np. płytki szkliwione lub płytki kamionkowe
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ścienne na dokładnie wyrównanym podkładzie, na równej i gładkiej powierzchni betonowych
ścian monolitycznych lub z prefabrykatów wielkowymiarowych oraz na nieskorodowanej
powierzchni istniejącego tynku o dostatecznej "wytrzymałości. Powierzchnie te pod względem
ich równości i gładkości powinny co najmniej spełniać wymagania dla tynku dwuwarstwowego
kat. III. Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowanej metalowej szpachli warstwą o
grubości ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okładziny na nałożone każdorazowo warstwie kleju
powinno nastąpić w ciągu 15 minut. Przykładając płytkę do podłoża, należy j ą przesunąć o 10-15
mm po powierzchni powleczonej klejem do pozycji, jaką ma zająć płytka w układanej
warstwie; przesunięcie to nie powinno powodować zgarnięcia kleju na podłożu. Wszelkie
zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usunąć szmatką zwilżoną w czystej wodzie.
Temperatura powietrza wewnętrznego lub zewnętrznego w czasie układania płytek powinna
wynosić co najmniej +5°C.
Odchylenie krawędzi płytek od kierunku poziomego lub pionowego nie powinno być większe niż
2 mm/m., odchylenie powierzchni okładziny od płaszczyzny nie większe niż 2 mm na długości
łaty dwumetrowej.
Badanie materiałów okładzinowych i klejów należy przeprowadzać pośrednio na podstawie
certyfikatów.
Badanie gotowej okładziny powinno polegać na sprawdzeniu:
a) należytego przylegania do podkładu przez lekkie opukiwanie okładziny w kilku dowolnie
wybranych miejscach: głuchy dźwięk wskazuje na nieprzyleganie okładziny do
podkładu,
b) prawidłowości przebiegu spoin przez naciągniecie cienkiego sznura wzdłuż dowolnie
wybranych spoin poziomych i pionowych i pomiar odchyleń z dokładnością do l mm
(sprawdzenie za pomocą poziomnicy i pionu murarskiego),
c)
prawidłowości ukształtowania powierzchni okładziny przez przyłożenie w
prostopadłych do siebie kierunkach łaty kontrolnej o długości 2 m. w dowolnych
miejscach powierzchni okładziny i pomiar wielkości prześwitu za pomocą
szczelinomierza z dokładnością do l mm,
d)
wizualnym szerokości styków i prawidłowości ich wypełnienia a w przypadkach
budzących wątpliwości przez pomiar z dokładnością do 0,5 mm,
e)
jednolitości barwy płytek.
Wykończenie naroży i obrzeży powinno być wykonane zgodnie z dokumentacją
techniczną. W miejscach szczególnie narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy
stosować listwy ochronne.

5.14. Izolacja przeciwwilgociowa
Izolacje powłokowe z lepików smołowych mogą być stosowane w tym samym zakresie co
izolacje powłokowe z mas asfaltowych, jednakże w ograniczeniu do obiektów gospodarczych.
Nie dopuszcza się wykonywania izolacji powłokowych z lepików smołowych w budynkach
wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi.
Liczba nakładanych warstw lepiku smołowego powinna być zgodna z wymaganiami
dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niż dwie, a łącznie grubość tych warstw nie
mniejsza niż 2mm. Lepik powinien być podgrzany do 120-140° C, a jego temperatura w trakcie
rozprowadzania na podkładzie nie powinna być niższa niż 110°C.
Izolacje powłokowe z żywic syntetycznych bez wkładek wzmacniających z włókien
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szklanych mogą być stosowane jako samodzielne izolacje przeciwwilgociowe na
powierzchniach do 20 m2. Grubość izolacji powłokowych z żywic syntetycznych nie może być
mniejsza niż 0.6 mm.
Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplających (np.
podpodłogowych) przed wodą zarobową z zaprawy na niej układanej, mogą być wykonane
z jednej warstwy papy asfaltowej ułożonej na sucho i sklejonej wyłącznie na zakładkach.
Do klejenia pap asfaltowych należy stosować wyłącznie lepik asfaltowy, a do pap
smołowych wyłącznie lepik smołowy odpowiadający wymaganiom norm państwowych.
Mieszanie materiałów smołowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.
Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między
poszczególnymi warstwami izolacji powinno wynosić 1,0-1,5 mm.
Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie
powinna być niemniejsza niż10cm. Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być
przesunięte względem siebie.
Izolacje przeciwwilgociowe mogą być wykonywane jako jednowarstwowe przy zastosowaniu
folii izolacyjnych wodoodpornych z PCV lub folii bitumo- i olejo- odpomych z PVC grubości
nie mniejszej niż 1,0±0,1 mm.
Folia bitumo- i olejo-odpoma może być klejona do podłoża lub układana luzem. Do klejenia
jej do podłoża należy stosować lepik asfaltowy bez wypełniaczy na gorąco podgrzany do
temperatury 160-180°C. Grubość warstwy lepiku powinna wynosić około 1,5mm, a
temperatura w chwili zetknięcia z folią nie może być niższa niż 140°C. Obrzeża przyklejonej
folii na szerokości zakładów należy chronić przed zanieczyszczeniem lepikiem.
Folie powinny być łączone na zakłady szerokości 3-5 cm. Zakłady należy mocno sklejać
cykloheksanonem, spawać lub zgrzewać.
Sklejanie zakładów folii lepikiem jest niedopuszczalne. Sklejone cykloheksanonem zakłady
należy dodatkowo uszczelnić nad krawędzią upłynnioną folią otrzymaną w wyniku
rozpuszczenia w cykloheksanonie polichlorku winylu, plastyfikatora i innych dodatków.
5.15. Montaż stolarki budowlanej
5.15.1. Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeżu
W sprawdzone i przygotowane ościeże, t.j. o naprawionych uszkodzeniach i nierównościach
oraz oczyszczonych z pyłu powierzchniach, należy wstawić stolarkę okienną na podkładkach
lub listwach.
W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w
sposób trwały ich elementy kotwiące w ościeżach.
W ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej stronie okna
wypełnić kitem trwale plastycznym, a na pozostałej szerokości ościeżnicy szczeliwem
termoizolacyjnym.
Uszczelnienie okna w styku progu betonowego z progiem ościeżnicy może być dokonane przez
ułożenie na progu warstwy kitu trwale plastycznego i ustawienie na nim okna. W przypadku
progu drewnianego należy ułożyć pionową warstwę kitu, przykrywającą styk progu ze ścianą
podokienną i styk progu z ościeżnicą, aż do poziomu przewidzianego do umocowania fartucha
z blachy cynkowej lub ocynkowanej (ewentualnie z PVC).
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Ustawienie okna należy sprawdzić w poziomie i w pionie oraz dokonać pomiaru przekątnych.
Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno być większe niz 2 mmm na 1 m
wysokości okna, jednak nie więcej niż 3 mm na całej długości elementów ościeżnicy.
Odchylenie ościeżnicy od płaszczyzny pionowej nie może być większe niż 2 mm. Różnice
wymiarów przekątnych nie powinny być większe niż 2 mm przy długości przekątnej do 1 m,
3mm – do 2m, 4mm – powyżej 2 m długości przekątnej.
Po ustawieniu okna należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i
zamykaniu. Skrzydła powinny otwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy
zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy.
Zamocowania ościeżnic należy dokonać za pomocą łączników typu zaczepów, gwintowanych
haków do ościeżnic, wkrętów wkręcanych do drewnianych klocków w ościeżu, kotew Z, tulei
rozpieranych itp. Mocowanie ościeżnic za pomocą gwoździ jest zabronione.
Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny
między ościeżnicą a ościeżem materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania w tym
celu.
Po osadzeniu okna należy odpowiednio wyrównać zaprawą cementową ze spadkiem na
zewnątrz fragment ściany pod oknem i wykonać obróbki blacharskie dokładnie umocowane we
wrębie progu ościeżnicy.
5.15.2. Wbudowywanie stolarki drzwiowej
Wbudowywanie ościeżnic drzwi w mury grube:
- odległość między punktami mocowania ościeżnicy nie powinna być większa niż 75cm, a
maksymalne odległości od naroży ościeżnicy nie większe niż 30cm.
- ościeżnicę po ustawieniu do poziomu i pionu należy mocować za pomocą kotew lub haków
osadzanych w murze, albo przybijać do klocków drewnianych osadzonych uprzednio w
ościeżu.
- szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem a ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy w ściany
zewnętrzne należy wypełnić na obwodzie materiałem izolacyjnym, dopuszczonym do
wykonywania tego rodzaju robót, odpornym lub zabezpieczonym przed korozja biologiczną.
Wbudowywanie ościeżnic drzwi w ściany działowe:
- ścianach działowych zamocowaniem ościeżnic są listwy drewniane, przybite wzdłuż
zewnętrznych krawędzi stojaków i nadproża do ich obmurowanej powierzchni. Przekrój
listew powinien być trapezowy lub trójkątny. Cegły lub płyty z których wznosi się ścianę,
powinny być wpuszczone między listwy.
Stojaki ościeżnicy powinny być zamocowane w ścianie za pomocą kotew z płaskownika lub
bednarki, przybitych do stojaków i wpuszczonych w spoinę poziomą muru na głębokość min.
20cm. Każdy stojak powinien być zamocowany w 3 punktach rozmieszczonych jak zawiasy.
Przed zamocowaniem ościeżnicy należy sprawdzić jej ustawienie w pionie i w poziomie.
Szerokość ościeżnicy drewnianej, osadzonej w ścianie działowej o grubości ¼ lub ½ cegły
powinna być większa o 3cm od grubości ściany.
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6. Kontrola jakości robót
6.1.Zasady kontroli jakości robót
Ogólne zasady kontroli jakości robót muszą być zgodne z wymaganiami dotyczącymi kontroli
jakości robót zawartych w polskich normach, „Warunkach technicznych wykonania i
odbioru robót budowlano-montażowych” i wymaganiami specyfikacji.
Kontrola związana z wykonaniem poszczególnych elementów konstrukcyjnych powinna być
przeprowadzona w czasie wszystkich faz robót zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm.
Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robót zostały spełnione. Jeśli którekolwiek z wymagań nie zostało spełnione, należy
daną fazę robót uznać za niezgodną z wymaganiami normy i po wykonaniu poprawek
przeprowadzić badania ponownie.
6.2.Kontrola jakości wyrobów ściennych i zapraw
Dostarczane na plac budowy materiały i zaprawy należy kontrolować pod względem ich
jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik budowy w
porozumieniu z inspektorem nadzoru inwestorskiego.
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu czy dostarczone materiały i wyroby mają
zaświadczenie o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości
technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych.
W przypadku braku zaświadczenia o jakości lub gdy zachodzi obawa, że dostarczone wyroby
nie odpowiadają wymaganym normom lub świadectwom ITB, należy przeprowadzić we
własnym zakresie badania makroskopowe, a w razie potrzeby i laboratoryjne, zgodnie z
obowiązującymi dla tych materiałów i wyrobów normami.
W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i
konsystencję w sposób podany w obowiązującej normie.
Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika
budowy.
6.3.Kontrola jakości tynków
Przy odbiorze tynków sprawdza się ich grubość, gładkość oraz przyczepność do podłoża całej
powierzchni.
Dopuszczalne nachylenie powierzchni i krawędzi oraz przecinających się płaszczyzn tynków
zwykłych wewnętrznych jak w tabeli:
Dopuszczalne odchylenia dla tynków zwykłych wewnętrznych:
Kategori
a
tynku

Odchylenie po
wierzchni tynku od
płaszczyzny i
odchylenie

Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku
pionowego

poziomego

Odchylenie
przecinającyc h
się płaszczyzn
od kąta
przewidziane
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Nie podlegają sprawdzeniu

0, I, Ia
II

III

IV
IV
f
IV
w

nie większe niż 4mm
na długości łaty
kontrolnej 2m.

nie większe niż 3
mm na 1 m.

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

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

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

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

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

nie większe
niż 4 mm na
1m

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

nie większe
niż 3 mm
na 1 m

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

nie większe
niż 2
mm na 1 m

Odchylenia promieni krzywizny powierzchni faset, wnęk itp. od projektowanego promienia
nie powinny być większe niż:
a) dla tynków kategorii II i III - 7 mm
b) dla tynków kat. IV i IVf- 5 mm
Dopuszczalne odchylenia od pionu powierzchni i krawędzi zewnętrznych tynków kat. II-IV
nie powinny być większe niż:
a) na całej wysokości kondygnacji -10 mm,
b) na całej wysokości budynku - 30 mm.
Dopuszczalne są miejscowe nierówności tynków pospolitych o szerokości i głębokości l mm
i długości do 50mm w liczbie 3 nierówności na 10 m2 tynku.
W tynkach pospolitych dopuszcza się występowanie nierówności powierzchni o głębokości
lub wypukłości do 4mm na całej długości łaty kontrolnej (2m).
Tynki nie przewidziane do malowania powinny mieć na całej powierzchni barwę o
jednakowym natężeniu, bez smug i plam.
Wymagania te nie dotyczą tynków surowych - rapowanych, wyrównanych kielnią, ściąganych
pacą i pędzlowanych.
Dla wszystkich odmian tynków są niedopuszczalne następujące wady:
a) wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni tynków roztworów
soli, przenikających z podłoża, pleśni itp.,
b) trwałe ślady zacieków na powierzchni,
c) odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej przyczepności pyłku
do podłoża.
d) wypryski i spęcznienia
e) pęknięcia
f) widoczne miejscowe nierówności wynikające z techniki wykonywania tynku, np.
ślady wygładzania tynków dla tynków doborowych kat.IV
Minimalna przyczepność tynku do podłoża z cegły, pustaków lub bloków betonowych
powinna wynosić:
a) dla tynków wapiennych - 0,01 MPa
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b) dla tynków cementowo-wapiennych, gipsowo-wapiennych i cementowo-glinianych 0,025 MPa
c) dla tynków gipsowych - 0,04 MPa
d) dla tynków cementowych - 0,05 MPa.
6.4.Kontrola powłok malarskich
Przy malowaniu farbami emulsyjnymi powłoki powinny być:
a) niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem
spirytusu), odporne na tarcie na sucho i na szorowanie przy myciu roztworem środka
myjącego oraz na reemulgację,
b) dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni,
c) barwa powłok jednolita i równomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta,
d) powierzchnie powłok bez uszkodzeń, smug, prześwitów, plam i śladów pędzla.
Nie dopuszcza się spękań, łuszczenia się powłok, odstawania od podłoża oraz widocznych
łączeń lub poprawek. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury
pokrywanego podłoża. Powłoki nie powinny wykazywać rozcierających się grudek
pigmentów i wypełniaczy.
Powłoki z farb olejnych i syntetycznych nawierzchniowych powinny mieć barwę jednolitą
zgodną ze wzorcem, bez śladów pędzla, smug, zacieków, uszkodzeń, zmarszczeń, pęcherzy,
plam i zmiany odcienia. Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą
rodzajowi faktury pokrywanego podłoża lub podkładu; powłoka powinna bez prześwitów
pokrywać podłoże lub podkład, które nie powinny być dostrzegalne okiem uzbrojonym.
Dopuszcza się nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach
jednowarstwowych.
Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe powinny być jednolicie matowe
lub półmatowe. W przypadku powłok jednowarstwowych dopuszcza się nieznaczne miejscowe
zmatowienia oraz różnice w odcieniu. Przy malowaniu dwu-lub trzykrotnym pierwsza warstwa
powłoki powinna być wykonana z farby do gruntowania ogólnego stosowania lub z farby
ochronnej, a następnie z farb nawierzchniowych. Przy dwukrotnym i trzykrotnym malowaniu
olejnym farbą rdzochronną należy stosować farby różniące się między sobą odcieniem lub
intensywnością barwy. Wszystkie powłoki z farb nawierzchniowych powinny wytrzymywać
próbę na: wycieranie, zarysowanie, zmywanie wodą z mydłem, przyczepność i wsiąkliwość.
Powłoki z emalii olejnych lub syntetycznych powinny odpowiadać wszystkim wymaganiom
podanym dla powłok farb olejnych, z tym że powinny one mieć połysk lakierowy i
wytrzymywać dodatkowo próbę badania twardości powłoki.
Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzać po zakończeniu ich wykonania w
następujących terminach:
a) powłoki z farb emulsyjnych - nie wcześniej niż po 7 dniach,
b) powłoki z farb olejnych, syntetycznych oraz lakierów i emalii - nie wcześniej niż po
14 dniach.
Badania techniczne należy przeprowadzać przy temperaturze powietrza nie niższej niż+5°C i przy
wilgotności względnej powietrza nie wyższej niż 65%, oraz podczas pogody bezdeszczowej.
Sprawdzenie

wyglądu

zewnętrznego

powłok

malarskich

polega

na:

stwierdzeniu
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równomiernego rozłożenia farby, jednolitego natężenia barwy i zgodności ze wzorcem
producenta, braku prześwitu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub
wypełniaczy, braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatków powłoki, widocznych
okiem nieuzbrojonym śladów pędzla itp., w stopniu kwalifikującym odbieraną powierzchnie
malowaną do powłok o dobrej jakości wykonania.
Sprawdzenie zgodności barwy powłoki ze wzorcem polega na porównaniu, w świetle
rozproszonym, barwy wyschniętej powłoki malarskiej z barwą wzorca, który w przypadku
nakładania powłok bez podkładu wyrównawczego na tynki i betony powinien być wykonany na
takim samym podłożu, o powierzchni możliwie zbliżonej do faktury podłoża. Sprawdzenie
odporności powłoki na wycieranie polega na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni
miękką, wełnianą lub bawełnianą szmatką kontrastowego koloru. Powłoka jest odporna na
wycieranie, jeśli na szmatce nie wystąpią ślady farby.
Sprawdzenie odporności na ścieranie powłok lakierowych należy wykonywać zgodnie z
wymaganiami normy państwowej.
6.5.Certyfikaty i deklaracje
Dopuścić do użycia można tylko te materiały, które posiadają:
6.5.1. certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz
właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
6.5.2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
 Polską Normą lub
 aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej
Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją i spełniają wymogi SST.
Produkty przemysłowe 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 Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.
7.

Obmiar robót

Jednostkami obmiarowymi dla prac związanych
konstrukcyjnych są:
- dla robót betonowych, murowych – m3
- dla robót ziemnych – m3
- dla robót rozbiórkowych - m3
- dla robót przygotowania i montażu zbrojenia – t

z

wykonaniem

elementów

8. Odbiór robót
8.1. Ogólne zasady odbioru
W zależności od ustaleń SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
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Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości
wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
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.
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do
ich ilości, jakości i wartości.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
8.1. Odbiór robót murowych
Podstawa odbioru robót murowych:
a) dokumentacja techniczna
b) dziennik budowy
c) zaświadczenia o jakości materiałów i wyrobów dostarczonych na budowę przez
producentów
d) protokoły odbioru materiałów i wyrobów
e) wyniki badań laboratoryjnych, jeśli takie były zlecane
f) ekspertyzy techniczne w przypadku, gdy były wykonywane przed odbiorem budynku.
Odbiór robót murowych powinien się odbywać przed wykonaniem tynków i innych robót
wykończeniowych, ale po osadzeniu stolarki.
Odbiór robót przeprowadza się przez sprawdzenie na podstawie oględzin i pomiarów
wyrywkowych zgodności wykonania murów z technicznymi warunkami wykonania i
obowiązującymi zasadami wiązania.
W szczególności podlega sprawdzeniu:
a) zgodność kształtu i głównych wymiarów muru z dokumentacja techniczną (sprawdzenie
dopuszczalnych odchyłek)
b) grubość muru
c) wymiary otworów okiennych i drzwiowych
d) pionowość powierzchni i krawędzi
e) poziomość warstw cegieł
f) grubość spoin i ich wypełnienie
g) zgodność użytych materiałów z wymaganiami projektu
8.3. Odbiór robót montażowych
Podstawa odbioru obiektu budowlanego:
-

pełna dokumentacja robocza zmontowanego obiektu
zaświadczenia o jakości prefabrykatów
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-

protokoły odbioru prefabrykatów na placu budowy
wyniki badań wytrzymałości betonu oraz zapraw
protokół odbioru fundamentów
protokoły odbioru poszczególnych kondygnacji , segmentów itp.
dziennik budowy
protokoły orzeczeń , ekspertyz oraz inne dokumenty związane z realizacją obiektu .

Kontrola dokumentacji budowlano-montażowej obejmuje:
- kompletność dokumentacji
- kompletność zaświadczeń o jakości użytych materiałów
- prawidłowość i kompletność protokołów odbioru prefabrykatów w wytwórni i
na placu budowy
- prawidłowość i kompletność protokołów z odbiorów częściowych
- prawidłowość prowadzenia dziennika budowy i kompletność zapisów
Kontrola jakości wykonania konstrukcji obejmuje:
-

sprawdzenie zgodności z projektem
sprawdzenie prawidłowości usunięcia wad i usterek stwierdzonych odbiorami
częściowymi
sprawdzenie prawidłowości przebiegu odbiorów bieżących i częściowych
sprawdzenie prawidłowości wykonania zaleceń z dodatkowych badań i ekspertyz
8.5. Odbiór wykonania osadzenia stolarki otworowej

Odbioru wbudowania drzwi dokonuje się po ich ostatecznym osadzeniu na stałe. Odbiór
osadzenia ościeżnic powinien być przeprowadzony przed otynkowaniem ościeży lub ścian.
Ościeżnice winny być osadzone pionowo i nie mogą wykazywać luzów w miejscach połączeń
z murem. Odchylenie ościeżnic drzwiowych od pionu lub poziomu nie może przekraczać 2mm
na 1 m ościeżnicy, nie więcej jednak niż 3mm na całą ościeżnicę.
Luzy przy pasowaniu wbudowanych drzwi jednoskrzydłowych nie mogą być większe niż 3mm,
a przy pasowaniu drzwi dwuskrzydłowych nie większe niż 6mm. Zamknięte skrzydła drzwi nie
powinny przy poruszaniu za klamkę lub oliwkę wykazywać żadnych luzów. Otwarte skrzydła
drzwiowe nie mogą się same zamykać. Okucia elementów powinny być zamocowane w sposób
trwały.
9. Podstawa płatności
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę
obmiarową ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
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