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OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 
 
00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 
W rozdziale omówiono wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót ujętych w ST wymienionych w pkt. 1. 3 
 
1.2. Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarciu mowy na wykonanie oraz 
wykonania robót zawartych w projekcie budowlanym pn.: „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowo – magazynowych 
na potrzeby „ Punktu Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych”  na terenie PGK  „SANIKO”  Sp. z o.o.                                          
przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku „ 

1.3. Zakres robót objętych ST 

Wymagania ogólne zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze robót będących przedmiotami następujących 
specyfikacji: 

02.00.00 ROBOTY KONSTRUKCYJNE 
01.01.01  Roboty rozbiórkowe 
02.04.01  Roboty murowe 
 
03.00.00 ROBOTY  WYKOŃCZENIOWE 
 
03.03.01. Stolarka 
 
03.06.01. Malowanie 
 
06.01.01. ROBOTY  DROGOWE 
 
06.01.1 Roboty drogowe 
 
1.4.  Określenia podstawowe 
 
1. Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN. 
2. Określenia podstawowe 
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco: 

Dziennik budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego lub Nadzoru Budowlanego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący 
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, 
przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem, Wykonawcą i Projektantem. 
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji Kontraktu. 
Kosztorys ofertowy - wyceniony kosztorys ślepy. 
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z Dokumentacją Projektową (DP) i 
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru 
Polecenie Inspektora Nadzoru- wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera, w formie pisemnej, dotyczące 
sposobu realizacji Robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej. 
Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego obiektu budowlanego. 
Rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem 
Robót. 
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do 
samodzielnego spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
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Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz ich zgodność z PB, ST, przepisami prawa budowlanego i 
sztuką budowlaną. 
 
1.5.1 Zakres robót 
Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu i dostaw, niezbędnych do wykonania 
robót objętych umową zgodnie z jej warunkami, PB, ST i ewentualnymi wskazówkami inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed 
ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy teren, dokona rozliczenia wykonanych robót i 
przygotuje obiekt do przekazania. Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi inwestorom komplet dokumentów budowy 
wymagany przepisami prawa budowlanego.  
 
1.5.2 Ochrona i utrzymanie robót 
Podczas realizacji robót (od przyjęcia do przekazania placu budowy) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę robót oraz mienia 
inwestora przekazanego razem z placem budowy. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby obiekt lub jego elementy 
były w zadawalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeżeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba 
utrzymanie, to na polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 
godziny od wezwania pod rygorem wstrzymania robót z winy Wykonawcy. 
 
1.5.3 Zgodność robót z PB i ST 
Projekt Budowlany i Specyfikacje Techniczne oraz inne dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru inwestorskiego 
(np. protokóły konieczności na roboty dodatkowe, zamienne i zaniechane) stanowią o zamówionym zakresie i są integralną częścią 
umowy a wymagania w nich zawarte, są obowiązujące dla Wykonawcy. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów w PB lub ich 
opuszczać. O ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek (inspektor nadzoru inwestorskiego w przypadku poważnych błędów wezwie projektanta do ich usunięcia). 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały winny być zgodne PB i ST. Dane określone w PB i w ST uważane są za 
wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów musza 
być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymogami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 
przedziału tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiały nie będą w pełni zgodne z PB lub ST i wpłynie to na zmianę 
parametrów wykonanych elementów budowli, to taki materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty wykonane od nowa 
na koszt Wykonawcy. 
 
1.6. Projekt Budowlany 

„Projekt budowlany” obejmuje: 
1. Projekt budowlany. 
2. Przedmiar robót budowlanych. 
3. Kosztorys inwestorski. 

 
1.7. Teren budowy 
1.7.1 Przekazanie terenu budowy 
Wykonawca dostarczy inwestorowi w terminie na 14 dni przed ustalanym w umowie terminie przekazania terenu budowy: 
- oświadczenia osób funkcyjnych o przyjęciu obowiązków na budowie (kierownik budowy, kierownicy robót), 
Inwestor przekaże teren budowy wykonawcy w terminie ustalonym umownie. 
W dniu przekazania placu budowy Inwestor przekaże dziennik budowy wraz ze wszystkimi uzgodnieniami prawnymi i 
administracyjnymi. Wskaże punkt poboru wody i energii elektrycznej, punkty osnowy geodezyjnej. Wykonawca wykona z 
materiałów własnych i usunie nieodpłatnie opomiarowanie punktów poboru mediów w sposób uzgodniony z dostawcą 
(użytkownikiem) 
 
1.7.2 Zabezpieczenie terenu budowy. 
Inspektor nadzoru inwestorskiego określi niezbędny sposób ogrodzenia terenu budowy. Koszt zabezpieczenia prowadzonych robót 
nie podlega odrębnej zapłacie. 
 
1.8.  Powiązania prawne i odpowiedzialność prawna 
1.8.1  Stosowanie się do ustaleń prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać i stosować wszystkie przepisy powszechnie obowiązujące oraz przepisy wydane przez władze 
miejscowe, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i jest w pełni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas 
prowadzenia budowy.  

 
1.8.2 Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej lub prywatnej. Jeżeli w 
związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi 
uszkodzenie lub zniszczenie własności prywatnej lub publicznej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną 
własność. Stan uszkodzonej, a naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne oraz uzyska od odpowiednich władz 
będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji ich lokalizacji, dostarczonych w ramach planu przez inwestora. 
Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania robót. 
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1.8.3 Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy ochrony środowiska naturalnego. W 
okresie trwania robót Wykonawca będzie: 

- podejmować wszystkie uzasadnione kroki zmierzające do stosowania przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy, oraz unikał będzie uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności prywatnej i społecznej, 
a wynikających ze skażenia środowiska, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania, 

- miał szczególny wzgląd na prace sprzętu budowlanego używanego na budowie. Sprzęt nie może powodować zniszczeń w 
środowisku naturalnym. Opłaty i kary za przekroczenia w trakcie realizacji robót norm, określonych w odpowiednich 
przepisach dotyczących ochrony środowiska, obciążają Wykonawcą. 

- wszystkie skutki ujawnione po okresie realizacji robót, a wynikające z zaniedbań w czasie realizacji robót obciążają 
Wykonawcą. 

 
1.8.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia 
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o natężeniu większym od dopuszczalnego. 
Wszystkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia do stosowania wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. Jeżeli Wykonawca użył materiałów 
szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie dla środowiska, to 
konsekwencje tego poniesie Inwestor.  Utylizacja materiałów szkodliwych z demontażu należy do Wykonawcy i nie podlega 
dodatkowej opłacie. 
 
1.8.5 Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie posiadał sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie budowy, w 
pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz maszynach i pojazdach mechanicznych. Materiały łatwopalne będą składowane 
w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Prace pożarowo niebezpieczne 
wykonywane będą na zasadach uzgodnionych z przedstawicielem użytkownika nieruchomości. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót, albo przez 
personel Wykonawcy. 

Wykonawca odpowiadał będzie za straty spowodowane przez pożar wywołany przez osoby trzecie powstały w wyniku zaniedbań w 
zabezpieczeniu budowy i materiałów niebezpiecznych. 
 
1.8.6 Bezpieczeństwo i higiena pracy (bhp) 
Podczas realizacji robót Wykonawca przestrzegał będzie przepisów dotyczących bhp. W szczególności Wykonawca ma obowiązek 
zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa 
publicznego. Uznaje się, że wszystkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegające odrębnej 
zapłacie i są uwzględnione w cenie kosztorysowej. 
 
2. MATERIAŁY 

 
2.1 Akceptowanie ukrytych materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, źródła dostaw i odpowiednie 
świadectwa badania jakości, do zatwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Zatwierdzenia danego materiału z danego 
źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Wykonawca zobowiązany jest do 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania ST w czasie prowadzenia 
robót. Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić 
źródło zaopatrywania w materiały. 
Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii 
materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 
 
2.2 Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez 
akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, te roboty zostaną 
nieprzyjęte i niezapłacone. 
 
2.3 Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do wbudowania były 
zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoje jakości i właściwości, oraz były dostępne do kontroli przez inspektora nadzoru 
inwestorskiego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz 
żeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed dostępem osób trzecich. Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów 
powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 
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3. SPRZĘT 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość 
wykonywanych robót i będzie gwarantował przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PB i ST. 

W przypadku braku ustaleń w wyżej wymienionych dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony zaakceptowany przez inspektora 
nadzoru inwestorskiego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować prowadzenie robót zgodnie z PB i ST. Sprzęt należący do Wykonawcy lub 
wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt winien być zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami jego użytkowania. Wykonawca dostarczy na żądanie inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie 
dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków technologicznych, zostaną przez 
inspektora nadzoru inwestorskiego nie dopuszczone do robót. 
Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w cenie jednostkowej robót, do których jest 
przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie. 
 
4. TRANSPORT 
 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość 
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Wykonawca będzie usuwał na bieżąco i na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych i na dojazdach na teren budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1 Ogólne zasady wykonywania robót. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych 
robót, za ich zgodność z PB, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i 
rzędnymi odniesionymi w PB lub przekazanymi przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Wysokości nie odniesione w PB i nie 
podane przez inspektora należy wyznaczyć zgodnie z odpowiednimi obowiązującymi przepisami. 
 
5.2 Decyzja i polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego. 
Decyzje inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach 
sformułowanych w umowie, PB, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i 
kontroli wszystkich materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora będą wykonywane nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcą, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 
finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1 Program zapewnienia jakości (PZJ). 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru PZJ, w którym przedstawi on 
zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne, gwarantujące wykonanie robót zgodnie z PB, 
ST oraz poleceniami i ustaleniami inspektora. 
Program zapewnienia jakości powinien zawierać: 

a)  Część ogólną opisującą: 

- organizację wykonania robót w tym terminy i sposób prowadzenia robót; 
- Bhp, 
- Wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- Wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych robót; 

b) Część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót : 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem, 

   - sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymogom. 
 
6.2 Zasady kontroli jakości robót 

Wykonawca odpowiedzialny jest za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system 
kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do prowadzenia kontroli robót. 
Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i normach. W przypadku, gdy nie zostały 
one tam określone, inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie zgodne z PB. 
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6.3 Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystąpieniem do pomiarów 
lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub 
badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora. Wyniki przechowywane będą na terenie 
budowy i okazywane na każde żądanie Inspektora nadzoru. 
 
6.4 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru inwestorskiego  
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przedstawionego przez Wykonawcą w PZJ, będzie oceniał zgodność 
materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników dostarczonych przez Wykonawcę. Jeżeli wyniki tych badań i 
wykazane raporty wykonawcy są nie wiarygodne, to inspektor zleci przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań. W tym 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
W przypadku powtarzania się niewiarygodności w prowadzeniu badań przez Wykonawcę, Inspektor może wprowadzić stały, 
niezależny nadzór nad badaniami. Koszt tego nadzoru poniesie Wykonawca. 
 
6.5 Atesty jakości materiałów i urządzeń 
Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, inspektor może dopuścić do użycia materiały posiadające atest 
producenta stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda partia materiału dostarczona na budowę winna posiadać 
atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Produkty przemysłowe muszą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez 
niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcą Inspektorowi. Materiały posiadające atesty, a 
urządzenia legalizacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Atesty i legalizacje przechowywane będą na terenie budowy i 
okazywane Inspektorowi na każde żądanie. 
 
6.6 Dokumenty budowy  

Dziennik budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Inwestora i Wykonawcą w okresie trwania budowy. 
Obowiązek prowadzenia dziennika budowy spoczywa na Wykonawcy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i 
będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i ekonomicznej strony budowy. Każdy zapis w 
dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska 
oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden 
po drugim, bez przerw. Załączone do dziennika budowy protokóły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem, opatrzone 
datą i podpisem Wykonawcy oraz Inspektora. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przyjęcia i zakres obowiązków osób funkcyjnych na budowie, 
- datę przyjęcia placu budowy, 
- datę rozpoczęcia 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, 
- daty zarządzenia wstrzymania robót z podaniem przyczyn ich wstrzymania, 
- zgłoszenia i daty odbioru robót zanikających, ulegających zakryciu, częściowych i końcowych odbiorów robót, 
- wyjaśnienia uwagi i propozycje Wykonawcy, 
- stan pogody i temperatury powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom 
szczególnym w związku z   warunkami klimatycznymi, 
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w PB, 
- dane dotyczące czynności geodezyjnych dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót, 
- dane dotyczące sposobu zabezpieczenia robót, 
- dane dotyczące jakości materiałów, oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je prowadził, 
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je prowadził, 
- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedstawiane Inspektorowi do ustosunkowania 
się. Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się.  
 
Dokumenty laboratoryjne 
Atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą stanowić załącznik 
do protokołu odbioru. 
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Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się także: 

- decyzja pozwolenia na budowę, 
- protokół przekazania placu budowy, 
- protokół - szkic wytyczenia geodezyjnego obiektu w terenie, 
- inwentaryzacje geodezyjne powykonawcze, 
- harmonogram budowy, 
-- protokóły odbioru robót, 
- protokóły z narad i ustaleń, 
- korespondencja na budowie, 

 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z 
dokumentów spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.  Dokumenty budowy będą zawsze 
dostępne dla Inspektora i przedstawiane na życzenie Inwestora. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
 
7.1 Ogólne zasady obmiaru robót 
Rozliczenie robót następować będzie zgodnie z harmonogramem-rzeczowo finansowym na podstawie tabeli wartości elementów 
robót. W przypadku wystąpienia robót dodatkowych wykraczających poza zakres przetargu rozliczane one będą na podstawie 
zatwierdzonego przez strony faktycznego zakresu robót do wykonania z zachowaniem tych samych norm, standardów parametrów 
jak zamówienie podstawowe. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1 Rodzaje odbiorów 
Roboty budowlano-montażowe, podlegające następującym etapom robót, dokonywanym przez 

Inspektora: 

-  odbiorowi robót zanikających, 
-  odbiorowi częściowemu, elementów robót, 
-  odbiorowi końcowemu, ostatecznemu, 
-  odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 
8.2  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu. 
 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
 
8.3 Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie jakości wykonanych części robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 
 
8.4 Odbiór ostateczny (końcowy) 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich jakości.  Całkowite zakończenie 
robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcą wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika 
budowy Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny operat kolaudacyjny, 
zawierający dokument zgodnie z wykazem zawarty w pkt. 8.6. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do odbioru 
Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę, o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie 
prac komisji nastąpi nie później niż przed upływem terminu określonego w umowie. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania 
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robót z PB i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 
uzupełniających i robót poprawkowych. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
wymaganej PB lub ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego, cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób, 
zwierząt i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań przyjętych 
w umowie. 
 
8.5 Odbiór pogwarancyjny 
Obiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym 
i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 
uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 
 
8.6 Dokumenty odbioru ostatecznego 
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Inwestora. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny zawierający: 

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi, 
- Dziennik budowy - oryginał i kopia, 
- Dokumenty ustalające wartość końcową robót - protokół, wyniki pomiarów kontrolnych (operaty geodezyjne), 
- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów, 
- Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń sprawozdania techniczne z prób ruchowych, 
- Protokoły prób i badań, 
- Protokoły odbioru robót zanikających, 
- Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi, 
- Wykaz przekazywanych kluczy, 
- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym inne dokumenty wymagane przez Inwestora, 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru 
ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. Wszystkie zarządzone 
przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone 
pisemnie przez Wykonawcą do odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 
 
9.1 Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest protokół stanu zaawansowania robót wykonanych przez Wykonawcę, a przyjętych przez Inwestora, 
zgodnych z zawartą umową. 
Wartość przedmiotu umowy uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone w ST 
i PS. 
Cena wynikająca z kosztorysów ofertowych obejmuje: 
- robociznę, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na plac budowy i z powrotem, montaż i demontaż 

na stanowisku pracy), 
- koszty pośrednie w skład, których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, pracowników nadzoru i laboratorium, 

wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty 
eksploatacji zaplecza, 

- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków, które mogą wystąpić w czasie 
realizacji robót, 

- do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 
 
Cena zaproponowana przez oferenta za zakres robót objętych umową jest ceną ryczałtową na zakres zgodny z kosztorysami 
inwestorskimi. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
Normy i przepisy wykonania poszczególnych asortymentów robót podano na końcu każdego 
rozdziału ST. 
 
SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA  
WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH  
 

dotycząca wykonania i odbioru robót rozbiórkowych na zadaniu  
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 „ Punktu Selektywnej  Zbiórki Odpadów Komunalnych”  na terenie PGK  „SANIKO”  Sp. z o.o.                                          
przy ul. Komunalnej 4 we Włocławku „ 
 
Kod CPV 45110000-8  
ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE - ROBOTY ROZBIÓRKOWE  
 
 
ZAMAWIAJACY: Saniko sp. z o.o. 
 
ADRES : 87-800 Włocławek, ul. Komunalna 4 
1.  
WSTĘP  
1.1.  
Przedmiot ST  
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i 
odbioru robót na zadaniu:  „Punkt Zbiórki i Segregacji Odpadów Komunalnych „ 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót rozbiórkowych 
wewnątrz obiektów budowlanych kubaturowych  
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót rozbiórkowych w czasie budowy :  
a) roboty obejmujące rozebranie: murów i ścianek z cegły, bloczków, pustaków posadzek ,okładzin i itp. -sposobem ręcznym,  
b) roboty rozbiórkowe ,instalacji wodociągowych , kanalizacyjnych i elektrycznych  
1.4. Określenia podstawowe  
– kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu,  
– książka obmiaru – ksiązka z ponumerowanymi stronami, służąca do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót 
w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników; wpisy w książki obmiarów podlegają potwierdzeniu przez 
Inspektora nadzoru,  
– polecenie Inspektora nadzoru – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej, 
dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy,  
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania zgodnie z dokumentacja projektowa ST i poleceniami Inspektora 
nadzoru.  
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy jeden egzemplarz dokumentacji 
projektowej i 1 komplet ST.  
1.5.2 Dokumentacja projektowa  
Przekazana dokumentacja projektowa ma zawierać opis, cześć graficzną, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w 
szczegółowych warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentacje projektową:  
- dostarczona przez Zamawiającego,  
- sporządzoną przez Wykonawcę.  
1.5.2 Zabezpieczenie terenu budowy  
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  
1.5.3 Ochrona przeciwpożarowa  
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy,  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane po3arem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy.  
1.5.4 Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczalne do użytku.  
1.5.5. 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 odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie umownej.  
1.5.6. Ochrona i utrzymanie robót.  
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do 
daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia ich zakończenia przez Inspektora nadzoru).  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.  
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Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru powinien rozpocząć roboty 
utrzymaniowe nie później niż w  24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
2.  
MATERIAŁY – OGÓLNE WYMAGANIA  
2.1. 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 właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru.  
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.  
2.2. Zasady postępowania z gruzem  
Gruz uzyskany przy wykonywaniu rozbiórek może być przez Wykonawcę spryzmowany a następnie sukcesywnie zgodnie z planem 
organizacji robót wywo3ony na wysypisko i do utylizacji odpadów.  
Gruz i materiały pozyskane z rozbiórek mogą być za zgoda Inspektora nadzoru czasowo pozostawione na terenie budowy, w 
przypadku przymarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  
3.  
SPRZĘT  
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu  
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 oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem 
typów i ilości wskazaniom zawartym w ST w przypadku braku ustaleń w takich  
dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.  
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 bezpieczeństwa przewożonych materiałów( gruzu).  
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, ST i 
wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.  
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach 
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
4.2. Transport gruzu  
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii gruzu (materiału), jego objętości, 
technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. Wydajność środków transportowych powinna być ponadto 
dostosowana do wydajności sprzętu stosowanego do przewozu gruntu na  
wysypisko i do utylizacji.  
Pozostawia się Wykonawcy możliwość wariantowego określenia środków transportu gruzu oraz załadunku i wyładunku na 
wysypisku w odl. do 25 km.  
Zwiększenie odległości transportu ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawa roszczeń Wykonawcy, dotyczących 
dodatkowej zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Inspektora 
nadzoru.  
5.  
WYKONANIE ROBÓT  
5.1. Ogólne zasady wykonania robót  
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa oraz za jakość zastosowanych materiałów i 
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową , bądź wymaganiami ST, PZJ, projektu organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru.  
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych  
Roboty rozbiórkowe obejmują usuniecie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1.1.  
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w specyfikacjach technicznych lub przez 
Inspektora nadzoru o ile uzyskane elementy nie staja się własnością Wykonawcy powinien on przewieźć je na miejsce określone w 
specyfikacjach technicznych lub wskazane przez Inspektora.  
W cenie za wykonanie robót rozbiórkowych Wykonawca winien uwzględnić opłaty za składowanie materiałów z rozbiórki.  
6.  
KONTROLA JAKOSCI ROBÓT  
6.1. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami.  
Wszystkie materiały nie spełniające wymagań podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone.  
Jeśli materiały, nie spełniające wymagań zostaną wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru Wykonawca 
wymieni je na właściwe, na własny koszt. Wszystkie roboty, które wykazują większe odchylenia cech od określonych w punktach 5 
i 6 specyfikacji powinny być ponownie wykonane przez Wykonawcę na jego koszt.  
Na pisemne wystąpienie Wykonawcy, Inspektor nadzoru może uznać wadę za nie mającą zasadniczego wpływu na jakość robót i 
ustali zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość.  
7.  
OBMIAR ROBÓT  
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z ST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.  
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Ilości poszczególnych elementów robót ustala się według rzeczywistych wymiarów pomierzonych w naturze przed rozpoczęciem 
robót rozbiórkowych, w jednostkach miary zgodnych z przedmiarem robót.  
7.2. Zasady określania ilości robót do rozbiórek  
Obmiar robót w zależności od rodzaju rozbieranego elementu określa się jako:  
a) Objętość lub powierzchnie elementów o zmiennych wymiarach (szerokość, wysokość, grubość) oblicza się według wymiarów 
średnich.  
b) Objętość gzymsów oblicza się mnożąc największą wysokość przez największy wyskok i najdłuższą krawędź.  
c)Powierzchnie stropów oblicza się mnożąc długość przez szerokość w świetle ścian lub belek i podciągów.  
d) Długość ścianek mierzy się w świetle murów a wysokość w świetle stropów. 
e) Powierzchnie otworów mierzy się w świetle ościeży zaś części łukowe otworów mierzy się przyjmując do obliczeń wymiary 
wpisanego trójkąta.  
f) Objętość słupów, kolumn, filarów oblicza się, mnożąc powierzchnie przekroju przez wysokość. Za wysokość słupa, kolumny, 
filara przyjmuje się odległość od poziomu wierzchu płyty stropowej dolnej kondygnacji do poziomu wierzchu płyty stropowej 
górnej kondygnacji.  
g) W przypadkach rozbierania elementów nie ograniczonych murami (ścianami) lub stropami na przykład elementy wolnostojące, 
objętość lub powierzchnie oblicza się według rzeczywistych wymiarów, stosując w przypadkach uzasadnionych ustalenia punktu 
3.2.  
h) Z objętości murów o grubości ponad 15 cm nie nale3y potrącać:  
-otworów o powierzchni do 0,5 m2, 
-wnęk o powierzchni do 1 m2 t głębokości do 15 cm,  
-przewodów wentylacyjnych i dymowych oraz bruzd na instalacje,  
-wnęk na liczniki i gazomierze,  
- oporów stropów, sklepień i stopni schodowych oraz gniazd na belki stropowe 
 i podciągi,  
- objętości wieńców.  
i) Z powierzchni ścianek o grubości do 15 cm nie należy potrącać otworów o powierzchni do 1 m2.  
j) W przypadkach rozbierania murów i ścian obłożonych płytkami ceramicznymi, których stopień zniszczenia nie uzasadnia 
osobnego ich odjęcia (skucia) do dalszego użytku, grubość murów i ścian na powierzchni obłożonej płytkami mierzy się wraz z 
płytkami.  
k) Mury i ścianki otynkowane o grubości ponad 15 cm mierzy się wraz z tynkiem.  
l) krawężniki - długość łączną z podbudową ( średnią)  
ł) nawierzchnia dróg i chodników - powierzchnia przewidziana do rozbiórki  
( średnie wymiary)  
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 podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST 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 lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora nadzoru.  
W przypadkach technicznie uzasadnionych, gdy ilości robót rozbiórkowych obliczenie wg obmiaru nie jest możliwe, należy jak ilość 
obliczać wg obmiaru na środkach transportowych z uwzględnieniem współczynnika spulchnienia.  
Ilości, które maja być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach, zgodnie z wymaganiami ST.( dotyczy 
rozbiórek elementów stalowych)  
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru  
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi w karcie książki 
obmiarów. W razie braku miejsca, szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, którego wzór 
zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.  
8.  
ODBIÓR ROBÓT  
8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu.  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umo3liwiajacym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru lub komisja powołana przez Zamawiającego. Gotowość danej części robót do odbioru 
zgłasza Wykonawca Inspektorowi nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia i powiadomienia o tym  
fakcie Inspektora nadzoru.  
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru zgodność z ST i uprzednimi ustaleniami.  
8.2. Odbiór częściowy.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad, jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  
8.3. Odbiór ostateczny robót.  
8.3.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru.  
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 podstawie 
przedłożonych dokumentów, pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z ST.  
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od 
ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo ruchu, komisja 
dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach 
umowy.  
8.3.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.  
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  
2. książki obmiarów (oryginały),  
3. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, zgodnie z ST  
Wszystkie zarządzone przez komisje 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.  
PODSTAWA PŁATNOSCI  
9.1. Ustalenia ogólne  
Podstawa płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarowa ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu.  
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania 
składające się na jej wykonanie,  
określone dla tej roboty w ST.  
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
• robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  
• wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
• koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.  
Ceny jednostkowe mogą być waloryzowane zgodnie z ustaleniami umownymi.  
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
 
 
9. 
PRZEPISY ZWIAZANE  
9.1 Normy  
Szczegółowe przepisy z zakresu warunków BHP przy robotach rozbiórkowych -Rozp.Min. Bud. i Przem.Mat.Bud. z dnia 28 
marca1972r. -Dz,U.Nr 13 poz.93z późniejszymi zmianami  
9.2 Inne dokumenty  
[1] Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2002 r. Nr  
106 poz. 1126) z późniejszymi zmianami (  
[2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, monta3u i rozbiórki tablicy 
informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia  
(Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).  
[3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 
robót budowlanych (Dz. U. z  
2003 r. Nr 48 poz. 401).  

 
02.04.00 KONSTRUKCJE MUROWE  
  
1. WSTĘP  
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1.1. Przedmiot ST  
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz 
wykonania robót zawartych w PB  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze.  
-    Robót murowych  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej s T są zgodne zobowiązującymi PN.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 
 
2. MATERIAŁY  
 
Pustaki gazobetonowe kl.700  
wg wymiarów i klas oraz specyfikacji podanych przez producenta  
 
Bloczki betonowe kl. B-15  
wg wymiarów i klas oraz specyfikacji podanych przez producenta  
 
Cegła budowlana pełna kl. 100 i 150 i dziurawka kl. 50  
1. Cegła budowlana pełna powinna odpowiadać aktualnej normie państwowej.  
2. Dopuszczalna liczba cegieł połówkowych, pękniętych całkowicie lub z jednym pęknięciem przechodzącym przez całą grubość 
cegły o długości powyżej 6 mm nie może przekraczać:  

a). dla cegły klasy 5 -15% cegieł badanych,  
b). dla cegły klasy 7,5, 10, 15 i 20 -10% cegieł badanych.  

3. Przy odbiorze cegły należy przeprowadzać na budowie następujące badania:  
a). sprawdzenie zgodności klasy oznaczanej na cegłach z zamówieniem i wymaganiami stawianymi w dokumentacji technicznej,  
b). przeprowadzenie próby doraźnej przez oględziny, opukiwanie i mierzenie:  
-wymiarów i kształtu cegły,  
-liczby szczerb i pęknięć,  
-odporności na uderzenia,  
-przełomu ze zwróceniem szczególnej uwagi na zawartość margla.  

4. W przypadku niemożności określenia jakości cegły przez próbę doraźną lub, jeżeli cegła ma być przeznaczona na konstrukcje 
odpowiedzialne, należy ją poddać badaniom laboratoryjnym (szczególnie, co do klasy i odporności, na działanie mrozu).  
5. Cegła przeznaczona do murów, na których przewiduje się wykonanie tynków, powinna być zbadana na obecność szkodliwej 
zawartości rozpuszczalnych soli. Po badaniu na cegłach nie powinny wystąpić wykwity i naloty. Dopuszcza się występowania 
nalotów, których nie można zdjąć z powierzchni próbki za pomocą ostrego narzędzia.  
6. W zależności od klas, cegłę należy używać do robót murowych, zgodnie z zaleceniami podanymi w specyfikacjach producenta  
7. Nasiąkliwość cegły budowlanej pełnej klasy 20 i 15 nie powinna być wyższa niż 22%, klasy 10 -nie wyższa niż 24%, a klasy 7.5 i 
5 - nie określa się do ścian zewnętrznych zaleca się stosować cegłę o nasiąkliwości nie większej niż 16%  
8. Odporność cegły na uderzenie powinna być taka, aby cegła upuszczona z wysokości 1,5 m na inne cegły nie rozpadła się na 
kawałki Może natomiast wystąpić pęknięcie cegły lub jej wyszczerbienie. Liczba cegieł nie spełniających powyższego wymagania 
nie powinna być większa niż dla 15 sprawdzanych cegieł- 2 szt. dla 25 sprawdzanych cegieł -3 szt. dla 40 sprawdzanych cegieł -5 
szt.  
9 Cegła rozbiórkowa powinna odpowiadać pod względem klasy tym samym warunkom, co cegła nowa. Cegłę rozbiórkową należy 
sprowadzać na budowę po uprzednim odgrzybieniu, jeżeli zostało ono stwierdzone.  
 
Pustaki wentylacyjne ceramiczne  
1. Pustaki wentylacyjne ceramiczne o wymiarach 190X190 mm (typ P), powinny odpowiadać wymaganiom normy. Pustaki 
przeznaczone do wykonania przewodów:  

-powinny przy lekkim uderzeniu młotkiem stalowym wydawać dźwięk czysty, a nie stłumiony lub głuchy,  
-nie mogą mieć pęknięć i rys przechodzących przez całą grubość ścianek pustaka oraz odprysków naruszających szczelność 

ich ścianek  
2. Pustaki wentylacyjne ceramiczne mogą być stosowane w każdym rodzaju budownictwa ogólnego bez omurowania, w 
przypadkach, gdy nie zachodzi możliwość ich uszkodzenia w czasie normalnej eksploatacji pomieszczenia, a usytuowanie tych 
przewodów nie powoduje ich oziębiania.  
  
Nadproża prefabrykowane  
Belki nadprożowe typu "L-19” 
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1. Belki nadprożowe o przekroju w kształcie litery L (o szerokości 9 i wysokości 19 cm) należy stosować w zależności od rodzaju 
otworu i sposobu obciążenia nadproża stropami, przyjmując jeden z niżej wymienionych typów: 

a). D -nadproże drzwiowe, o długości 119 cm (typ N/120), 149 i 170 cm,  
b). N- nadproże okienne w ścianie zewnętrznej obciążone stropami, o długości 119 cm (typ N/120), 129, 149, 179, 209, 239 i 

269 cm,  
c). S- nadproże okienne w ścianie zewnętrznej nie obciążone stropami, o długościach jak nadproża typu N.  

2. Belki nadprożowe powinny być wykonane z betonu klasy B20 zbrojonego stalą znaku 34GS i StOS (zbrojenie montażowe).  
3. W ścianach zewnętrznych zaleca się układać od zewnętrznego lica ściany belki ocieplone gazobetonem odmiany 05.  
 
Zaprawy murarskie  
Wymagania ogólne  
1. Marka i skład zaprawy powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie.  
2. Przygotowanie zapraw do robót murowych z zasady powinno być wykonane mechanicznie.  
3. Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie wcześnie po jej przygotowaniu; poszczególne 
rodzaje zapraw powinny być zużyte w ciągu: 

a) zaprawa wapienna - 8 godzin,  
b) zaprawa cementowo-wapienna - 3 godziny,  
c) zaprawa cementowa - 2 godziny,  
d) zaprawa cementowo-gliniana - 2 godziny,  
e) zaprawa wapienno-gipsowa - 0,5 godziny,  
f) zaprawa gipsowa -bezpośrednio po zarobieniu i nie dłużej niż 5 minut.  

4. Do zapraw przeznaczonych do wykonywania robót murowych należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Stosowanie 
kruszywa pochodzącego z wód słonych, z gruzu ceglanego lub betonowego, żużli itp. dopuszcza się, jeżeli jego przydatność będzie 
potwierdzona wynikami badań laboratoryjnych. Wymagania techniczne dla piasku powinny być zgodne z obowiązującą normą 
państwową.  
5. Woda do zapraw powinna odpowiadać wymaganiom podanym w PN.  
 
Zaprawy budowlane cementowe  
1. Do zapraw cementowych należy stosować cement portlandzki z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych marki 25 i 35 oraz cement 
murarski marki 15 (do zapraw niższych marek); stosowanie do zapraw murarskich innych cementów portlandzkich powinno być 
uzasadnione technicznie.  
W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu należy stosować cement portlandzki biały lub 
dodawać do zapraw odpowiednie barwniki mineralne.  
2. Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowych dodatków uplastyczniających (plastyfikatorów) lub uszczelniających i 
przyspieszających wiązanie albo twardnienie. Stosowanie takich dodatków powinno być zgodne z instrukcjami i wytycznymi, a 
dodatki powinny być spuszczone do stosowania w budownictwie przez ITB.  
3. Skład objętościowy zaprawy należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz marki cementu, 
kierując orientacyjnymi recepturami podanymi w PN.  
4 Dla zapraw wyższych marek skład objętościowy zapraw oraz dobór właściwego rodzaju marki cementu powinien być ustalony 
doświadczalnie przez uprawnione laboratorium badawcze.  
5. Markę i konsystencje zaprawy, w zależności od jej przeznaczenia, należy przyjmować wg tablic w PN.  
6 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  
7. W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyżej 25°C okres zużycia zapraw cementowych powinien być skrócony do 30 
minut.  
8. Skurcz liniowy stwardniałej zaprawy nie powinien być większy niż 1%  
 
Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
1. Do zapraw cementowo-wapiennych najeży 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 otoczenia w ciągu 7 dni od chwili 
zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5°C. W przypadku konieczności uzyskania zaprawy białej lub o wymaganym zabarwieniu 
można stosować cement portlandzki biały lub dodawać barwniki mineralne.  
2. Wapno stosowane do zapraw powinno odpowiadać wymaganiom podanym w PN.  
3 Dopuszcza się stosowanie do zapraw cementowo-wapiennych dodatków uplastyczniających, odpowiadających wymaganiom 
obowiązujących norm i instrukcji.  
4. Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz od rodzaju cementu 
i wapna. Orientacyjne składy objętościowe zaprawo konsystencji 10 cm wg stożka pomiarowego.  
5. Marki i konsystencję zapraw należy przyjmować w zależności od przeznaczenia. 
 
Kontrola jakości wyrobów ściennych i zapraw  
1. 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.  
2. 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.  
3. 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 
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laboratoryjne w laboratorium przedsiębiorstwa (albo innym uprawnionym), zgodnie z obowiązującymi dla tych materiałów i 
wyrobów normami.  
4. W przypadku, gdy zaprawa wytwarzana, jest na placu budowy, należy kontrolować jej markę i konsystencję w sposób podany w 
obowiązującej normie.  
5. Wyniki odbioru materiałów i wyrobów powinny być każdorazowo wpisywane do dziennika budowy.  
 

Dozowanie składników  
1. Składniki zapraw powinny być dozowane wg masy (z wyjątkiem wody).  
2. Celem dokładnego dozowania zaleca się stosowanie dozowania dwuetapowego, w którym najpierw jest odważana w sposób 
przybliżony (przy szybkim podawaniu materiałów) znaczna część materiału w krótkim czasie, a następnie powoli i dokładnie 
pozostała niewielka część. Objętość składników jednego zarobu nie powinna być mniejsza niż 0,9 pojemności betoniarki, w której te 
składniki mają być mieszane.  
 
3. SPRZĘT  
 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w S T 00.00.00. Wymagania ogólne.  
Betoniarki na budowie  
 
4. TRANSPORT 
 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w S T 00.0000 Wymagania ogólne  
 
Transport zapraw za pomocą pomp i urządzeń pneumatycznych  
1. Transport za pomocą pomp lub urządzeń pneumatycznych można stosować przy odległości do 300 m lub przy wysokości do 35 
m, przy dużych ilościach mieszanki betonowej i zapewnionej ciągłości betonowania.  
2. Trasy przewodów do transportu mieszanki powinny mieć w planie i w profilu pionowym możliwie najmniejszą liczbę załamań. 
Złącza przewodów powinny być szczelne.  
3. Przekrój przewodów powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa użytego do przygotowania mieszanki.  
4. Przed przystąpieniem do tłoczenia mieszanki urządzenie transportujące powinno być zbadane na ciśnienie hydrauliczne.  
5. Ustalone składy i ciekłość mieszanki betonowej powinny być sprawdzone i skorygowane na podstawie próbnych przepompowań.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Wykonywanie murów  
Warunki przystąpienia do robót murowych  
1. Przed przystąpieniem do murowania ścian należy odebrać roboty ziemne i fundamentowe, sprawdzając zgodność ich wykonania z 
warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych robót.  
2. Przed przystąpieniem do wznoszenia murów należy sprawdzić wymiary oraz kąty skrzyżowań ścian fundamentowych  
 
Ogólne zasady wykonywania murów  
1. Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i o grubości spoin, do pionu i sznura, z 
zachowaniem zgodności z rysunkiem, co do odsadzek, wyskoków, otworów itp.  
2. W pierwszej kolejności należy" wykonywać mury nośne i słupy. Ścianki działowe grubości poniżej I cegły należy murować nie 
wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. Ścianki z elementów gipsowych należy murować po wykonaniu 
stanu surowego budynków i nakrycia go dachem.  
3. Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości Różnica poziomów poszczególnych części murów podczas 
wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać: 4 m dla murów z cegły i 3 m dla murów z bloków i pustaków. W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępią zazębione końcowe. W przypadku konieczności 
zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów niż 4 lub 3 należy dokonać tego strzępiami schodowymi lub 
zastosować przerwy dylatacyjne.  
4. 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. Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych na 
zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegły suchej.  
5. Stosowanie cegły, bloków lub pustaków kilku rodzajów i klas jest dozwolone, jednak pod warunkiem i przestrzegania zasady, że 
każda ściana powinna być wykonana z cegły, bloków lub pustaków jednego wymiaru i jednej klasy.  
6. Izolację wodoszczelną poziomą w budynkach murowanych należy zawsze wykonywać na wysokości, co najmniej 15 cm nad 
terenem, niezależnie od poziomej izolacji wodochronnej murów fundamentowych. Wyjątek stanowią budynki z elementów 
gipsowych i strużko-betonowych, w których izolacja powinna być założona na cokole betonowym lub ceglanym na wysokość, co 
najmniej 50 cm nad terenem.  
7. Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów.  
8. Konstrukcje murowe grubości mniejszej niż J cegła (ścianki działowe, sklepienia, gzymsy, kominy itp.) mogą być wykonywane 
tylko przy temperaturze powyżej O°C.  
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9. Wykonywanie konstrukcji murowych grubości l cegły i grubszych dopuszcza się w temperaturze poniżej 0°C, pod warunkiem 
zastosowania środków umożliwiających wiązanie i twardnienie zaprawy, określonych w wytycznych wykonywania robót 
budowlano-montażowych w okresie zimowym, wyd. ITB 1987 r.  
10. W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie warstwy murów powinny być zabezpieczone 
przed szkodliwym działaniem czynników atmosferycznych (np. przez przy krycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po innej 
dłuższej przerwie w robotach należy sprawdzić stan techniczny murów i gdy zajdzie potrzeba, usunąć wszelkie uszkodzenia murów, 
łącznie ze zdjęciem wierzchnich warstw cegieł i uszkodzonej zaprawy.  
 
Mury z pustaków gazobetonowych 
1. Wyznaczenie linii położenia ścian  
2. Wymurowanie ścian wraz z wykonaniem naroży  
3. Przycinanie, w miarę potrzeby pustaków na odpowiedni wymiar  
4. Ustawienie i rozebranie rusztowań  

 

Mury z bloczków betonowych  
1. Wyznaczenie linii położenia ścian  
2. Wymurowanie ścian wraz z wykonaniem naroży  
3. Przycinanie, w miarę potrzeby pustaków na odpowiedni wymiar  
 
Mury z cegły ceramicznej pełnej  
Spoiny w murach ceglanych  
1. W zwykłych murach ceglanych, jeśli nie ma szczególnych wymagań, należy przyjmować grubość normową spoiny:  

a) 12 mm w spoinach wspornych (poziomych), przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 17 mm, a minimalna 
10 mm,  

b) 10 mm w spoinach pionowych podłużnych i poprzecznych, przy czym grubość maksymalna nie powinna przekraczać 15 mm, 
a minimalna -5 mm.  
2. Spoiny powinny być dokładnie wypełnione zaprawą. W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą 
spoin przy zewnętrznych licach na głębokość 5-10 mm (murowanie na tzw. puste spoiny).  

 

Stosowanie połówek i cegieł ułamkowych  
1. Liczba cegieł użytych w połówkach do murów nośnych, z wyjątkiem ścian najwyższej kondygnacji, nie powinna być większa niż 
15% całkowitej liczby cegieł.  
2. Połówek i cegieł ułamkowych można używać przy zastosowaniu cegieł całych w liczbie równej, co najmniej 50% całkowitej 
liczby cegieł i przy wystarczającym przewiązaniu spoin.  

a) w ścianach najwyższej kondygnacji,  
b) w murach podokiennych,  
c) w murach przeciwpożarowych,  

  

Ścianki działowe  
Ścianki działowe o grubości 1/4 cegły należy murować na zaprawie cementowej marki niższej niż 3, przy czym przy rozpiętości 
powyżej 5,0 m lub przy wysokości powyżej 2,5 m należy stosować zbrojenie z bednarki lub z prętów okrągłych, w co czwartej 
spoinie. Zbrojenie należy zakotwić w spoinach ścian nośnych, a w przypadku wykonania w ścianie otworu drzwiowego - również i 
w powierzchni ościeżnicy przylegającej do ściany.  
 
Szybkość normalnego wznoszenia murów  
Szybkość normalnego wznoszenia murów powinna być taka, aby najkrótszy okres od rozpoczęcia muru następnej kondygnacji 
odpowiadał wymaganiom podanym w tabl. PN.  
Średnia temperatura powietrza w okresach wznoszenia murów nie powinna byt niższa od +10°C. W przypadku 
temperatury niższej okresy te powinny ulec odpowiedniemu wydłużeniu.  

Nadproża i gzymsy  
1. Do otworów okiennych i drzwiowych w murach należy stosować nadproża prefabrykowane z betonu zwykłego (np. typu "L" ) i z 
betonu komórkowego odpowiadającego wymaganiom podanym w PN.  
2. W murach z cegły można również stosować nadproża z belek stalowych oraz nadproża żelbetowe pełne wykonywane na miejscu 
budowy. Nadproża te powinny być ocieplone od zewnątrz warstwą płyt z betonu komórkowego lub innego materiału izolacyjnego.  
3. Minimalna długość oparcia prefabrykowanych belek nadprożowych powinna wynosić 9 cm z każdej strony. Końce belek 
stalowych lub żelbetowych betonowanych na miejscu budowy powinny się opierać na długości około 1 ,5 ich wysokości.  
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4. Nadproża z betonu komórkowego najeży układać na zaprawie cementowo-wapiennej marki 3, opierając je minimum 9 cm w 
każdej strony.  
Najprostsze gzymsy należy murować z cegły na płask lub na rąb (rolkę) przez nadwieszenie cegły najwyżej 10 cm. 
Gzymsy o większym wysięgu należy zbroić w spoinach pionowych bednarką lub prętami okrągłymi ze stali 
zbrojeniowej. Gzymsy o dużym wysięgu należy opierać na wspornikach z belek stalowych lub żelbetowych.  

Mury z cegły dziurawki  
1. Do wznoszenia murów z cegły dziurawki należy stosować cegły z otworami przelotowymi równoległymi ( dziurawka podłużna 
wozówkowa) i prostopadłymi (dziurawka poprzeczna główkowa).  
2. Mury z cegły dziurawki należy wykonywać według tych samych zasad, jak mury z cegły pełnej. W narożnikach, przy otworach, 
zakończeniach murów oraz w kanałach dymowych należy stosować normalną cegłę pełną. Do wykonywania murów nie wolno 
stosować dziurawki tylko jednego rodzaju (podłużnej lub poprzecznej) i pozostawiać w licach murów widocznych otworów 
przelotowych cegieł.  
3. W przypadku opierania belek stalowych lub żelbetowych na murach z cegły dziurawki, ostatnie trzy warstwy cegieł pod oporami 
belek powinny być wykonane z cegły pełnej na zaprawie cementowo-wapiennej marki, co najmniej 1,5.  
 
Mury z pustaków gazobetonowych  
Zakres stosowania  
1. Pustaki gazobetonowe mogą być stosowane do wykonywania zewnętrznych i wewnętrznych ścian nośnych, obciążonych 
ciężarem własnym, stropami i dachem pod warunkiem dobrania rodzaju i klasy pustaków stosownie do występujących obciążeń. 
Pustaki mogą być stosowane również do ścian zewnętrznych osłonowych, pod warunkiem, że klasa pustaków nie będzie niższa niż 
7,5.  
2. Nie dopuszcza się stosowania pustaków do wykonywania ścian fundamentowych i piwnicznych oraz cokołów do wysokości 50 
cm ponad przylegający do nich teren  
3. Nie należy również stosować pustaków wymienionych wyżej rodzajów do wykonywania odcinków murów zawierających 
przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne  
 
Wymagania techniczne  
1. Do wznoszenia murów należy stosować zaprawy cementowo-wapienne lub cementowe marki nie niższej niż 1,5. Gęstość zaprawy 
powinna odpowiadać zanurzeniu stożka pomiarowego w granicach 6-8 cm tak, aby zaprawa nie wpływała do pionowych szczelin w 
pustakach.  
2. Grubość spoin poziomych powinna wynosić 12 mm z dopuszczalną odchyłką +5 i -2 mm. Grubość spoin pionowych równa 10 
mm nie może przekraczać w obu kierunkach odchylenia większego niż 15 mm. Spoiny pionowe i poziome powinny być całkowicie 
wypełniane zaprawą Jedynie przy powierzchniach licowych dopuszcza się murowanie na puste spoiny", tzn. z pozostawieniem spoin 
nie wypełnionych zaprawą na głębokość około 15 mm od powierzchni licowej w celu lepszego powiązania tynku z murem.  
3. Wiązanie pustaków w murze powinno zapewniać przykrywanie spoin pionowych dolnej warstwy przez pustaki warstwy górnej z 
przesunięciem pustaków obu warstw względem siebie nie mniej niż o 5 cm. Wiązanie pustaków może być jednorzędowe lub 
dwurzędowe. Przy wykonywaniu węgarków, zakończeń lub wiązań murów różnej grubości należy stosować cegłę ceramiczną 
modularną odpowiadającą wymaganiom aktualnej normy Grubości ścian zewnętrznych powinny być dostosowane do wymagań 
cieplnych określonych w aktualnej normie dotyczącej ochrony cieplnej budynków.  
4. W czasie wykonywania murów z pustaków gazobetonowych należy przestrzegać, aby odchylenie muru od pionu nie przekraczało 
0,5 cm na 1,0 m wysokości tego muru i 1,0 cm na wysokości kondygnacji. Przesunięcie osi murów kolejnych kondygnacji budynku 
powinno być nie większe niż 0,5 cm W przypadku wykonywania murów grubości większej niż 25 cm podane wyżej wartości można 
zwiększyć o 50%.  
  
5. Ściany zewnętrzne, jeżeli nie mają warstwy zewnętrznej osłonowej z cegły wapienno-piaskowej lub innego 
materiału elewacyjnego, powinny być otynkowane.  
7. Wszystkie ściany zewnętrzne i wewnętrzne wykonywane z pustaków gazobetonowych oraz ściany nie będące 
ścianami działowymi powinny mieć na poziomie stropów wieńce żelbetowe o przekroju, co najmniej 250 cm2, 
zbrojone symetrycznie czterema prętami ( dwa górą i dwa dołem} o łącznym przekroju nie mniejszym niż 3,0 cm2. 
8. Nadproża w ścianach z pustaków gazobetonowych należy stosować zgodnie z wytycznymi wymaganymi dla ścian z 
cegły kratówki.  
9. Filary międzyokienne, słupy oraz odcinki obciążone stropem należy wykonywać pustaków całych pustaków 
gazobetonowych klasy nie niższej niż 7,5. W celu uzyskania prawidłowego wiązania muru należy stosować cegłę pełną 
(modularną) o wytrzymałości wyższej od wytrzymałości pustaków, co najmniej o jedną klasę. Rozwiązania takie 
należy jednak ograniczać do koniecznego zakresu. 

Osadzanie ościeżnic drewnianych i drewnopodobnych 
1 Ościeżnice drewniane lub drewnopodobnych osadzane po wykonaniu muru należy osadzać w ościeżach zgodnie z 
zasadami podanymi w PN.  
2. Dopuszcza się ustawienie ościeżnic jednocześnie ze wznoszeniem muru, pod warunkiem zabezpieczenia ościeżnic 
drewnianych przed wilgocią i uszkodzeniem mechanicznym.  
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3. Zamocowanie ościeżnic drewnianych w ścianach działowych należy wykonywać za pomocą listew trapezowych lub 
trójkątnych przybitych na obu krawędziach stojaków ościeżnicy. Cegły lub płyty, z których muruje się ściankę, 
powinny być wpuszczone między listwy. Ponadto przynajmniej w 2 miejscach stojaki ościeżnicy powinny być 
zamocowane do ścianki za pomocą kotew z płaskownika lub bednarki, przybitych jednym końcem do ościeżnicy, a 
drugim końcem wpuszczonych w spoinę poziomą muru na głębokość ok. 20 cm.  
4. Szerokość ościeżnicy drewnianej osadzonej w ściance działowej o grubości 1/4 1ub 1/2 cegły powinna być o 3 cm 
większa od grubości ścianki.  

Szpałdowanie i obmurowywanie belek  
Stalowe betki stropowe lub nadprożowe należy opierać na murach z cegły pełnej klasy co najmniej 7,5 lub przy większym nacisku 
na poduszkach betonowych. Przy opieraniu belek na ceglanym ostatnie trzy warstwy cegieł winny być ułożone na zaprawie 
cementowej cementowo-wapiennej marki co najmniej 3. Na murach z cegły dziurawki lub pustaków d. stalowe można opierać tylko 
za pomocą poduszek betonowych. Końce belek stalowych powinny być omurowane cegłą ułożoną na zaprawie cementowej. Belki 
stropów prefabrykowanych powinny zakotwione w wieńcach żelbetowych wykonanych na ścianach każdej kondygnacji.  

Osadzenie podokienników, kratek wentylacyjnych i innych elementów r murach  
Przy osadzaniu podokienników wewnętrznych o małym wysięgu należy wykuć w ościeżu niewielkie bruzdy, następnie wyrównać 
zaprawą mur podokienny, dając mu mały spadek środka pomieszczenia, a następnie osadzić podokiennik na zaprawie cementowej z 
dodatkiem mleka wapiennego. W przypadku podokienników o większym wysięgu należy uprzednio osadzić w murze na zaprawie 
cementowej marki stalowe w odstępach, co najmniej 10 cm. Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek rewizyjnych itp. w 
uprzednio pozostawionych otworach należy wykonywać na zaprawie cementowej marki co najmniej 5.  

Wymagania dla murów wykonywanych z cegły  
1. Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne należy wykonywać z cegły pełnej ceramicznej klasy 15 lub 10.  
Dopuszcza się cegłę wapienno-piaskową klasy 15 do wykonywania przewodów wentylacyjnych Nie dopuszcza się do budowy 
trzonów z przewodami cegły dziurawki.  
2. Stosowanie cegły ułamkowej dopuszczalne jest tylko w koniecznych przypadkach zachowania prawidłowego wiązania cegieł w 
murze z przewodami  
3. Grubość przegródek pomiędzy przewodami w przewodach dymowych nie powinna być mniejsza niż 1/2 cegły, a grubość ścianek 
zewnętrznych powinna wynosić co najmniej 1/2 cegły, jeżeli sąsiednie pomieszczenie jest ogrzewane, lub co najmniej 1 cegłę, gdy 
przewód dymowy, spalinowy lub wentylacyjny usytuowany jest w ścianie szczytowej lub w ścianie nie ogrzewanej klatki 
schodowej.  
4. Cegły przycinane powinny być układane gładkimi (nie przycinanymi) powierzchniami do wnętrza przewodu  
5 Cegły w przegródkach międzyprzewodowych powinny być wmurowane, choć jednym końcem w prostopadle do nich położone 
ścianki zewnętrzne.  
6. W powierzchni wewnętrznej przewodów powinno być jak najmniej spoin pionowych.  
7. Wiązanie cegieł w układzie pospolitym w murach « przewodami dymowymi spalinowymi lub wentylacyjnymi należy wykonywać 
wg tych samych zasad co i w innych murach, stosując dwie kolejno zmieniające się warstwy, tj. główkową i wozówkową. W obu 
tych rozwiązaniach w warstwach główkowych kanały są ograniczone z obu stron dwiema parami cegieł ułamkowych (3/4) 
ułożonych główkowo. W warstwie następnej (wozówkowej) wszystkie cegły ułamkowe (3/4) ułożone są wozówkowo. Pozostałe 
cegły połówkowe i całe układa się zarówno w jednej, jak i w drugiej warstwie w ten sposób, aby powierzchnie cegieł warstwy 
następnej przykrywały spoiny poprzedniej warstwy. Murowanie przewodów w murze grubości półtorej cegły o przekroju większym 
niż 14x14 cm wymaga umieszczenia przewodów dłuższymi wymiarami w kierunku długości muru, co sprawia w przypadku 
większej ich liczby, że zajmują one znaczny odcinek na długości muru. W celu skrócenia odcinka muru z przewodami można w 
miejscu wykonania przewodów mur pogrubić. Wówczas kanały powinny być umieszczone dłuższym wymiarem w poprzek muru, 
używając dla prawidłowego przewiązania muru cegieł ułamkowych (1/4) (ćwiartek) i beleczek. Jeżeli w długości ściany potrzebna 
liczba przewodów się nie mieści, należy wykonać je w dwóch rzędach, odpowiednio pogrubiając mur w miejscu przebiegu 
przewodów.  
8. Wiązanie muru z przewodami w układzie wielorzędowym jest niewskazane i przy murowaniu ścian w układzie wielorzędowym 
odcinki muru z przewodami powinny być wykonywane w wiązaniu pospolitym.  
9. W celu polepszenia warunków pracy (ciągu) komina zaleca się, niezależnie od zachowania wymaganej w ścianie zewnętrznej 
grubości ścianki 25 cm (I cegły), wykonanie szczeliny izolacyjnej powietrznej o grubości 6 cm. Szczelina ta może być wypełniona 
materiałem izolacyjnym, np. płytą z wełny mineralnej, płytą z betonu komórkowego grubości 6 cm itp. Zastosowanie szczeliny 
izolacyjnej wymaga pogrubienia muru na odcinku z przewodami dymowymi i wentylacyjnymi w kierunku do wnętrza 
pomieszczenia. Pogrubienie takie należy wyko- nać z zachowaniem prawidłowego wiązania cegieł.  
10. Do murowania przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych należy stosować zaprawy cementowo- wapienne, 
cementowe i cementowo-gliniane marki co najmniej 1,5.  
11. Przewody należy murować posługując się w miarę możności wzornikami (szablonami) drewnianymi lub blaszanymi. Wzornik 
drewniany w postaci klocka, zaopatrzony od góry w poprzeczkę z łaty, należy podnosić w miarę wznoszenia muru. Ścianki wzornika 
zaleca się smarować gliną lub szarym mydłem, aby zapobiec przywieraniu zaprawy do klocka. Po wymurowaniu 5 lub 6 warstw 
cegieł wzornik należy podnieść i wyjąć Z przewodu, a następnie przetrzeć wewnętrzną powierzchnię przewodu szmatką umoczoną 
w rzadkiej glinie.  
12. Nie dopuszcza się tynkowania wewnętrznych powierzchni przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, ponieważ 
tynk jest nieodporny na działanie gazów spalinowych i na mechaniczne uderzenia kuli kominiarskiej w czasie czyszczenia komina.  
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13. W czasie murowania przewodów należy na każdej kondygnacji pozostawić prowizoryczny otwór rewizyjny zakryty cegłą lub 
deską do czasu komisyjnego sprawdzenia przewodów. Po sprawdzeniu otwory te należy zamurować. 
 
Wymagania dla murów wykonywanych z pustaków ceramicznych i betonowych  
1. Pustaki dymowe, spalinowe i wentylacyjne ceramiczne i betonowe wykonywane z betonu żaroodpornego powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN.  
2. W przypadku murów z cegły ceramicznej stosowane do budowy przewodów pustaki ceramiczne powinny odpowiadać 
wymaganiom aktualnej normy państwowej.  
3. Pustaki dymowe, spalinowe i wentylacyjne wymienione w p. li 2 zaleca się stosować w murach z bloczków Z betonu 
komórkowego, z pustaków żużlobetonowych, gipso-betonowych i innych podobnych, w których nie można wykonywać, zarówno ze 
względu na rodzaj materiału (lekki beton), jak i na kształt i wymiary elementów ściennych, przewodów dymowych, spalinowych i 
wentylacyjnych.  
4. Do łączenia pustaków w przewodach należy stosować zaprawy c-w.  
5. Przewody (spalinowe, dymowe i wentylacyjne) powinny być pionowe. W uzasadnionych przypadkach mogą być wykonywane 
indywidualne przewody odchylone od pionu do 30°, pod warunkiem zastosowania do tego celu prefabrykowanych pustaków 
betonowych lub cementowo-glinianych z przewodami skośnymi. Długość odcinka przewodu odchylonego od pionu nie powinna być 
większa niż 2,0 m. Powierzchnie wewnętrzne przewodów odchylonych od pionu powinny być podobnie jak w przewodach 
murowanych z cegły, zabezpieczone w miejscach załamań przed uderzeniami kuli kominiarskie i stalowymi ochraniaczami.  
6. Przewody powinny być szczelne. Pustaki i bloki betonowe z przewodami należy układać jeden na drugim na zaprawie 
plastycznej; poziome spoiny powinny być całkowicie wypełnione zaprawą.  
7. Poziome spoiny między pustakami jednego przewodu nie powinny pokrywać się ze spoinami przewodu sąsiedniego. Przesunięcie 
spoin w pionie powinno być nie niniejsze niż 25 mm  
8. Grubość spoin poziomych nie powinna być większa niż 10 ± 3 mm. Niedopuszczalne jest łączenie elementów w stropach. Spoiny 
poziome powinny znajdować się pod lub n nad stropem  
9. Odstęp w poziomie między pustakami ceramicznymi w trzonach z przewodami spalinowymi lub dymowymi powinien wynosić co 
najmniej 25 mm i powinien być całkowicie wypełniony rzadką zaprawą: -cementowo-glinianą lub cementowo-wapienną w trzonach 
z przewodami spalinowymi, -cementowo-glinianą w trzonach z przewodami dymowymi.  
10. Odstęp ten w trzonach z przewodami wentylacyjnymi powinien wynosić 10 mm i być całkowicie wypełniony zaprawą 
cementowo-wapienną.  
11. Grupy przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, wykonanych z pustaków ceramicznych, powinny być od siebie 
oddzielone szczelną ścianą z cegły pełnej lub betonu, o grubości co najmniej 12 cm.  
12. Trzony z przewodami wykonane z pustaków ceramicznych powinny być omurowane. 
-ścianką z cegły pełnej o grubości 6 cm (1/4 cegły), z tym, że przewody spalinowe i dymowe należy omurować w każdym 
przypadku, a przewody wentylacyjne -gdy zachodzi możliwość ich uszkodzenia w czasie normalnej eksploatacji,  
-ścianką z cegły pełnej o grubości 12 cm (1/2 cegły), z tym, że przewody spalinowe, dymowe i wentylacyjne na poddaszu i nad 
dachem powinny być omurowane w każdym przypadku oraz wówczas, gdy mają być zawieszone na nich aparaty sanitarne lub 
gazowe.  
13. Omurowanie trzonów z pustaków ceramicznych powinno być wykonane na pełne spoiny równocześnie z układaniem pustaków  
14. Ściany z przewodami wykonane z pustaków betonowych i cementowo-glinianych powinny być omurowane ścianką z cegły 
pełnej, co najmniej o grubości 6 cm (1/4 cegły), gdy na ścianach tych mają być zawieszone aparaty sanitarne lub gazowe.  
15. Odstęp w poziomie między pustakami i bloczkami betonowymi w trzonach z przewodami dymowymi, spalinowymi i 
wentylacyjnymi powinien wynosić nie mniej niż 10 mm i być całkowicie wypełniony rzadką zaprawą  
właściwą dla danego rodzaju przewodu.  
16. Pustaki cementowo-gliniane powinny być od siebie odsunięte, a pionowe kanaliki utworzone przez wgłębienia znajdujące się w 
ścianach bocznych sąsiednich pustaków powinny być wypełnione rzadką zaprawą właściwą dla danego rodzaju przewodów.  
17. Wewnętrzne powierzchnie przewodów w trzonach powinny być gładkie, bez występów i wklęśnięć. Wypchniętą do wnętrza 
przewodu zaprawę należy usunąć, a spoinę wygładzić.  
18. Murowanie trzonów z pustaków powinno być wykonywane podobnie jak w przewodach murowanych z cegły przy użyciu 
przesuwanych szablonów, o kształcie dostosowanym do wymiarów przewodu i o wysokości równej co najmniej półtorakrotnej 
wysokości pustaka.  
19. Szybkość wznoszenia trzonów powinna być taka, aby zaprawa w dolnej części mogła uzyskać wytrzymałość zabezpieczającą 
trzon przed deformacją.  
20. W miejscach, w których przewidziane jest osadzenie rury piecowej, drzwiczek rewizyjnych lub wyczystnych, albo kratek 
wentylacyjnych, powinny być stosowane elementy z gotowymi otworami, według przeznaczenia. Wybijanie otworów w pustakach 
winidurowych lub przewidzianych do wmurowania w przewód jest zabronione.  
 
Otwory wlotowe do przewodów wentylacyjnych  
1. Wloty do przewodów wentylacyjnych powinny być zaopatrzone w kratki wentylacyjne o powierzchni netto większej O 50% od 
przekroju przewodu i powinny być obsadzone w murze na zaprawie cementowej.  
2. Otwory wentylacyjne łączone z przewodami wywiewnymi powinny być usytuowane tak, aby odległość górnej krawędzi otworu 
od sufitu nie przekraczała 150 mm. Otwory te powinny być wyposażone w urządzenie umożliwiające redukcję wolnego przekroju 
do 1/3, obsługiwane z poziomu podłogi. Obudowa otworu powinna umożliwiać zabudowę stałej przesłony (kryzy) dla dławienia 
nadmiaru ciśnienia. Dopuszcza się regulację przepływu powietrza w ten sposób, aby 113 kratki była zawsze otwarta.  
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Otwory wlotowe do przewodów dymowych  
1. Otwory wlotowe do przewodów dymowych powinny być połączone z trzonami kuchennymi i piecami ogrzewczymi za pomocą 
kształtek ceramicznych, kamionkowych lub żeliwnych nachylonych ku dołowi xv kierunku pieca. Przenośne trzony kuchenne i piece 
mogą mieć połączenie z przewodem wykonane z blachy stalowej o grubości nie mniej niż 2 mm. Wlot do przewodu powinien być 
szczelny, zaopatrzony w rozetę z blachy z kołnierzem szerokości 30 mm, i nie powinien zwężać przekroju przewodu. Zaleca się 
stosowanie gotowych rur zapiecowych odpowiadających wymaganiom aktualnej normy.  
2. Wlot do przewodu dymowego awaryjnego (w czasie używania tego przewodu jako wentylacyjny) powinien być zaopatrzony w 
kratkę wentylacyjną i powinien być wyraźnie oznaczony.  

Otwory wlotowe do przewodów spalinowych 
1. Otwory wlotowe do przewodów spalinowych powinny być połączone z piecami gazowymi kąpielowymi lub innymi urządzeniami 
gazowymi wymagającymi odprowadzenia spalin do przewodu spalinowego, za pomocą szczelnie połączonych rur z blachy stalowej 
ocynkowanej. Długość rury nie może przekraczać 2,0 m, w tym odcinek pionowy nad przyborem nie powinien być krótszy niż 22 
cm. Zmiany kierunku rury powinny być wykonywane o łagodnych łukach.  
2. W miejscu wejścia rury spalinowej powinna być osadzona w murze rozeta blaszana, ściśle pasująca do średnicy rury. 
3. Połączenie rury spalinowej Z przewodem spalinowym powinno być wykonane bez zmniejszenia przekroju przewodu. 
4. Na rurach łączących przybory gazowe z przewodami spalinowymi nie wolno stosować żadnych zasuw.  
 
Wyloty przewodów  
1. Wyloty przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych, i dymowych awaryjnych powinny być wyprowadzone ponad dach 
na wysokość zabezpieczającą wylot przed zadmuchiwaniem przez wiatr  
2. Wyloty przewodów z komina powinny znajdować się ponad płaszczyzną wyprowadzoną pod kątem 12° w dół od poziomu 
najwyższej przeszkody (zasłony) znajdującej się w odległości do 10 m, przy czym dach o nachyleniu połaci dachowych ponad 12° 
należy uważać za przeszkodę.  
3 Poza wymienionymi w p. i 2 wymaganiami powinny być zachowane następujące warunki  

a) przy dachach płaskich (o kącie nachylenia połaci dachowych do 12°) wyloty komina powinny znajdować się co najmniej o 
60 cm wyżej od kalenicy, niezależnie od konstrukcji i pokrycia dachu  
b) przy dachach stromych (o kącie nachylenia połaci dachowych ponad 12°) wyloty komina powinny znajdować się  
-w przypadku dachu 0 pokryciu nie ogniochronnym -co najmniej o 60 cm wyżej od kalenicy dachu  

 -w przypadku dachu o pokryciu ogniochronnym -co najmniej o 30 cm wyżej od powierzchni dachu oraz w odległości mierzonej 
w kierunku poziomym od tej powierzchni co najmniej 100 cm  

4. W dachach wgłębionych, niezależnie od wymagań obowiązujących przepisów, wyloty przewodów powinny być wyższe od 
obrzeży budynku, o co najmniej 60 cm.  
 
Kominy i nasady  
1. Wysokość komina ponad dachem powinna wynosić.  

a) przy pokryciach niepalnych ( do których zalicza się również pokrycia papowe na podłożu niepalnym) odległość górnej krawędzi 
komina w kierunku pionowym od powierzchni dachu nie powinna być mniejsza niż .30, odległość tej krawędzi w kierunku 
poziomym od wznoszącej się połaci dachowej powinna wynosić co najmniej l m  
b) przy pokryciach palnych wierzch komina powinien znajdować się co najmniej o 60 cm powyżej poziomu kalenicy  

2. Dla dachów płaskich (tj. o kącie nachylenia połaci dachowych do 12°), bez względu na rodzaj pokrycia, wysokość komina 
powinna spełniać wymagania podane w PN.  
3. Komin należy wznieść tak wysoko ponad powierzchnię dachu, aby jego wylot znajdował się powyżej strefy możliwego 
zagęszczenia powietrza, przy wietrze natrafiającym na pobliskie przeszkody (np. attyki, ściany tarasu lub sąsiedniego budynku itd.).  
4. Wyloty zbiorczych przewodów jednej funkcji (wentylacyjnych lub spalinowych) powinny być przykryte prefabrykowaną czapką 
betonową (zbrojoną) z okapnikiem, ustawioną na słupkach w takiej odległości od poziomu płaszczyzny wylotów, aby wolna 
powierzchnia boczna wypływu powietrza (spalin) była 2-3 razy większa od sumy powierzchni wszystkich wylotów przykrytych 
czapką. Nie dopuszcza się stosowania wspólnej czapki dla przykrycia wylotów przewodów różnej funkcji.  
5. Wierzch trzonów z indywidualnymi przewodami dymowymi powinien być przykryty czapką betonową, w której są wykonane 
górne otwory wylotowe. Dla przewodów spalinowych dopuszcza się wykonywanie również otworów wylotowych bocznych 
przestrzałowych.  
6. Wierzch trzonu z indywidualnymi przewodami wentylacyjnymi powinien być przykryty czapką betonową, zaleca się w tym 
przypadku wykonanie bocznych otworów wylotowych; w uzasadnionych technicznie przypadkach dopuszcza się wykonywanie 
górnych otworów wylotowych.  
7. Czapki kominowe powinny być.  

-wykonane z betonu co najmniej klasy B-15,  
-zatarte z wierzchu zaprawą cementową,  
-zdylatowane papą, jeżeli są dłuższe niż 2 m; odstępy między dylatacjami nie powinny być większe niż 2 m,  
-odizolowane od trzonu przez ułożenie ich na dwóch warstwach papy asfaltowej i odcięcie od tynku pod czapką, aby się z nią 
nie łączył.  

8. Kominy murowane lub omurowane cegłą powinny być nad dachem od zewnątrz wyprawione tynkiem cementowo-wapiennym 
dwuwarstwowym zacieranym na gładko, albo spoinowane, gdy do obudowy przewodów użyto cegły klasy co najmniej 10, dobrze 
wypalonej.  
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9. Kominy z przewodami powinny być nad dachami zabezpieczone przed przenikaniem wody między nimi a pokryciem dachowym 
przez wykonanie podcięcia dolnej części komina na głębokość co najmniej 2 cm (tzw. wydry) i obrobienie go blachą cynkową lub 
ocynkowaną .  
10. Kominy wykonywane przy ścianie sąsiedniego, wyższego budynku powinny być połączone z tym budynkiem odpowiednimi 
kotwami.  
11. Kominy wyprowadzone ponad dach o więcej niż 1,5 m powinny być zakotwione w sposób zabezpieczający ich stateczność.  
12. Kominy z przewodami dymowymi o przekroju przekraczającym 0,075 m2 powinny być wydzielone z konstrukcji budynku, a 
grubość ścian komina powinna wynosić co najmniej 25 cm (1 cegła)  
13. Wszystkie przewody po ich wykonaniu w stanie surowym powinny być przy wlotach i wylotach oraz otworach rewizyjnych i 
wyczystnych oznaczone numerami zgodnie z numeracją przyjętą w dokumentacji technicznej.  
14. Górne wyloty przewodów wentylacyjnych ponad, dachem powinny być zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi oraz 
przed nawiewaniem powietrza w wyniku działania wiatru. Takie same zabezpieczenia zaleca się stosować na wylotach przewodów 
dymowych i spalinowych zimą zaleca się stosowanie nasad ceramicznych betonowych i innych o dużej odporności na wilgoć.  
 
Ławy kominiarskie  
1 W budynkach z klatkami schodowymi dostęp do strychu powinien być zapewniony z klatek schodowych  
2. W budynkach o wysokości do 5 kondygnacji włącznie dopuszcza się wykonanie wyjść z klatki schodowej na strych przez włazy i 
klamry zamocowane w ścianie.  
4. Zewnętrzna powierzchnia dachu powinna być dostępna za pomocą umocowanych na stałe klamer, drabin zewnętrznych lub 
haków do zawieszania tych drabin albo za pomocą wewnętrznych klamer lub drabiny i wewnętrznego wyłazu na dach, wystającego 
co najmniej O,15 m ponad pokrycie  
5. Wyłazy na dachy o nachyleniu przekraczającym 30% oraz w każdym przypadku przy pokryciu łamliwym lub śliskim (np. 
dachówka, eternit, szkło itp.) powinny być połączone z kominami za pomocą należycie umocowanych drabin i ław kominiarskich, o 
odpowiedniej wytrzymałości, jeżeli organy ochrony przeciwpożarowej nie wyraziły zgody na czyszczenie kominów z przestrzeni 
strychowej.  
6. Budynki o wysokości większej niż 2 kondygnacje, ze stropodachami, powinny być wyposażone w bezpośrednie wyjścia z klatek 
schodowych na dach. 
7. Wyłazy i włazy, o których mowa w p. I, 2 j 4, powinny być o wymiarach w świetle otworu nie mniejsze niż 0,6XO,8 m lub 
O,75XO,75 m; włazy i wyłazy powinny być zakładane w części środkowej budynku w ilości co najmniej jednego włazu lub wyłazu 
na budynek; w budynkach posiadających więcej niż trzy klatki schodowe należy zakładać co najmniej po jednym włazie na każde 
trzy klatki schodowe-  
8. Wyłazy na dach powinny być zamykane szczelną nakrywa, zgodnie z opisem w dokumentacji.  
9. Do komunikacji między włazem dachowym a trzonem kominowym należy zaprojektować ławy kominiarskie szerokości 30-40 cm 
z bali drewnianych, o grubości 38-50 mm, ułożonych na podpórkach stalowych, wbitych w krokwie lub osadzonych na belkowaniu 
dachu, lub ławy prefabrykowane i drabinki wykonane ze stali i odpowiednio zabezpieczone przed korozją. Ławy drewniane 
powinny spełniać wymagania określone w PN-71/B- 10080.  
10. Czasy montażu kominów kanałów wentylacyjnych odnoszą się do robót wykonywanych w przeciętnych warunkach 
miejscowych, na terenach umożliwiających dowóz i składowanie elementów kominów i wentylacji  
11. Uwzględniono w nich całość procesu wznoszenia kominów i wentylacji przy założeniu właściwej organizacji pracy i stosowaniu 
instrukcji montażu firmy Schiedel. 
12. Czasy montażu obejmują następujące roboty i czynności pomocnicze: -przygotowanie stanowiska roboczego  

-wewnętrzny transport poziomy; pionowy materiałów oraz elementów osprzętu -wymurowanie kominów i wentylacji  
-ustawienie, przestawienie i rozebranie rusztowań umożliwiających wykonanie robót do wysokości 4m  
-układanie, segregowanie i sortowanie materiałów -sprawdzenie prawidłowości wykonywanych robót  
-utrzymanie w czystości i porządku stanowiska roboczego  
-wykonanie czynności związanych i likwidacją stanowiska roboczego  

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w S T 00. 00. 00  
Sprawdzeniu podlegają:  
1. Zgodność wykonania robót z projektem 
2. Jakość wykonanych robót  
W wyniku odbioru należy:  
- dokonać wpisu do dziennika budowy o poprawności wykonania czynności.  
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami PN-
68/B-10020, P8 i S T  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S T 00.00.00  
Płatność za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokółem częściowego odbioru elementów robót 
 
Cena obejmuje:  
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, wykonanie:  
- robót wymienionych w pkt- 5  
-czynności mających na celu zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska  



                                               

           Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowo-magazynowych na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

                                                 w PGK „SANIKO” Sp. zo.o ul. Komunalna 4 we Włocławku  

21 

-uporządkowania terenu budowy,  
  

10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

 Instrukcje, certyfikaty producentów materiałów budowlanych oraz: 
 PN-6818-10020 Roboty murowe z cegły Wymagania i badania przy odbiorze 
 PN-6818-10024- Roboty murowe Mury z drobnowymiarowych elementów zautoklawizowanych betonów komórkowych 

Wymagania i badania przy odbiorze.  
 PN-82/8-02020. Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia  
 PN- 75/8-12001. Cegła pełna wypalana z gliny zwykła  
 PN-7418-12002 Cegła drążona wypalana z gliny dziurawka.  
 PN- 7118-12008. Cegła wypalana z gliny, klinkierowa, budowlana. 
 PN-7318-12011 Cegła kratówka wypalana z gliny. 
 PN-75/8-12003 Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe. 
 PN-7418-12009. Cegły licówki i kształtki licówki wypalane z gliny.  
 PN-74/8-13070- Szkło budowlane. Kształtki Wspólne wymagania i badania. 
 PN-7518-13078. Szkło budowlane Pustaki szklane. Wymagania, badania i wytyczne stosowania.  
 PN-57/8-13073. Szkło budowlane. Cegły szklane. 
 PN-8818-30000. Cement portlandzki  
 PN-88/8-30001- Cement portlandzki z dodatkami. 
 PN-81/8-30003. Cement murarski 15.. 
 PN-8818-30005- Cement hutniczy 25.  
 PN-81/8-30010- Cement portlandzki biały . 
 PN-86/8-30020. Wapno  
 PN-7918-06711. Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
 PN-65/8-14502. Zaprawy budowlane wapienne.  
 PN-6518-14503. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. 
  PN-65/8-14504. Zaprawy budowlane cementowe.  
 PN-75/B-14505. Zaprawy budowlane gipsowe i gipsowo-wapienne.  
 PN-86/B-23006. Kruszywa do betonu lekkiego 
 PN-80/8-10021. Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badań cech geometrycznych. 
 PN-84/6745-01. Prefabrykaty budowlane z autoklawizowanego betonu komórkowego. Bloczki i płytki.  
 PN-84/6746-04. Prefabrykaty budowlane z nieautoklawizowanego betonu komórkowego. Bloczki i płyty.  
 PN-7516741-14. Pustaki ceramiczne do ścian działowych.  
 BN-8016741-20. 8N-7616741-16. Cegła ceramiczna modularna.  
 BN-7416741-18. Pustaki ceramiczne ścienne pionowe drążone.  
 BN-63/6743-01. Bloki gipsowe pełne. Bloki gipsowe drążone.  
 BN-81/6743-01. Płyty gipsowe ścienne drobno-wymiarowe.  
 BN-81/6743-12. Kształtki budowlane z kamieni naturalnych.  
 BN-69/6716-06. Półfabrykaty budowlane z betonu.  
 BN-80/6744-11. Drobnowymiarowe elementy ścienne. Pustaki.  
 BN-70/6716-02. Materiały kamienne. Kamień łamany.  
 BN-81/6732-12. Ciasto wapienne.  
 BN-75/6733-02. Wapno hydrauliczne.  
 BN-8016733-06. Spoiwo gipsowe. Pobieranie próbek.  
 BN-7816733-08. Wapno pokarbidowe.  
 BN-8016733-09. Spoiwa gipsowe specjalne.  
 BN-87/6732-04. Gips ceramiczny.  
 BN-8816722-01. Kruszywo mineralne Kruszywa sztuczne. Tupkoporyt ze zwałów. Instrukcje, wytyczne i ś w i ad e c t w 

a  
1. Instrukcja nr 262. Instrukcja stosowania cegły kratówki w budownictwie. ITB, Warszawa 1984.  
2. Instrukcja nr 274. Wytyczne projektowania i wykonywania konstrukcji murowych z ceramicznych pustaków typu SZ. ITB, 

Warszawa 1985.  
3. Instrukcja nr 270- Wytyczne projektowania i wykonywania konstrukcji murowych z ceramicznych pustaków szczelinowych 

typu U. ITB, Warszawa 1985.  
4 Instrukcja nr 276. Wytyczne projektowania i wykonywania konstrukcji murowych z ceramicznych pustaków szczelinowych 

typu MAX. ITB, Warszawa 1986  
5. Instrukcja nr 265. Wytyczne projektowania i wykonywania ścian działowych z płyt gipsowych drobnowymiarowych typu 

Pro-Monta. ITB, Warszawa 1985.  
6. Wytyczne badania promieniotwórczości naturalnych surowców i materiałów budowlanych. ITB, Warszawa 1980.  
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02.04.01 Krycie dachu  papą zgrzewalną 
 
Roboty w zakresie wykonywania robót dekarskich  
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych  z 
prowadzonym  p.n. 
Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.2. Zakres robót objętych SST 
Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające  i mające na celu wykonanie izolacji i pokryć 
dachowych wraz z obróbkami blacharskimi i elementami wystającymi ponad dach budynku tzn.: 
-; 
- wykonanie izolacji poziomej dachu z dwóch warstw papy termozgrzewalnej  na dachach ocieplonych styropapą;  
- wykonanie obróbek blacharskich; 
- rynny i rury spustowe; 
1.3. Określenia podstawowe 
Izolacja termiczna - warstwa materiału o dużym oporze cieplnym (R) zapobiegająca nadmiernemu odpływowi ciepła z budynku - w 
przypadku stropodachu przez strop ostatniej kondygnacji w okresie zimowym. 
W okresie letnim w czasie upałów zapobiegająca nadmiernemu nagrzewaniu się pomieszczeń ostatnich kondygnacji, tworząc 
określony mikroklimat. 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami, aprobatami technicznymi i przepisami 
obowiązującymi w budownictwie  w zakresie termomodernizacji. 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Kierownik robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z dokumentacją projektową wykonawczą, SST, 
przedmiarem inwestorskim robót  i poleceniami Inżyniera (Inspektora Nadzoru). 
2. MATERIAŁY 
Materiały tzolacyjne powinny odpowiadać wymaganiom norm lub aprobat technicznych dopuszczających do stosowania w 
budownictwie: 
W szczególności powinny odznaczać się: 
- niskim współczynnikiem przewodności cieplnej (A), 
- małą gęstością objętościową (kg/m3), 
- małą wilgotnością zarówno w trakcie wbudowywania jak i użytkowania,  
- dużą trwałością i niezmiennością właściwości technicznych z upływem czasu, 
- odpornością na wpływy biologiczne,  
- brakiem wydzielania substancji toksycznych, 
- odpornością ogniową, 
2.1. Papa –  
Styropian odmiany G-T samogasnący. Do ocieplenia stropodachów na płyty betonowe o gęstości min. 25 kg/m3. 
1.2. Wymagania szczegółowe 
Dostarczanie i składowanie styropapy powinno odbywać się zgodnie z treścią zapisów w tym zakresie w aprobacie technicznej i 
wytycznych producenta. Każde opakowanie styropapy powinno być oznakowane znakiem CE albo znakiem budowlanym. Wyrób 
budowlany oznakowany CE oznacza, że dokonana przez producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, mającego siedzibę na 
terenie Unii Europejskiej, ocena zgodności wykazała zgodność tego wyrobu z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą 
techniczną bądź krajową Specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi. Wyrób budowlany oznakowany 
znakiem budowlanym oznacza, że producent lub jego upoważniony przedstawiciel, mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, dokonał oceny zgodności i wydal na swoją wyłączną odpowiedzialność, krajową deklarację zgodności z Polską Normą 
wyrobu albo Aprobatą Techniczną (sposób deklarowania przez producenta zgodności wyrobów budowlanych i ich znakowania 
określa Rozp. M.I. z dnia 11 sierpnia 2004 r. - Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 
1.3. Materiały podstawowe 
Do materiałów podstawowych zaliczamy papy zgrzewalne spełniające wymagania zawarte w określonych warunkach w aprobatach 
technicznych dotyczących zastosowania, przechowywania, transportu, składowania   i kontroli jakości. 
1.4. Materiały pomocnicze 
Do materiałów pomocniczych w robotach tpokrywczych stropodachów zalicza się: 
- elastyczny uszczelniacz dekarski do uszczelnienia szczeliny dylatacyjnej pomiędzy kominkiem a krawędzią wyciętego krążka z 
kształtki papy i uszczelniania krawędzi łączącej kształtkę z papy z istniejącym pokryciem dachu; 
- gaz propan-butan w butli do przyklejania do podłoża kształtek z papy termozgrzewalnej, 
- materiały pomocnicze powinny odpowiadać również jak materiały podstawowe wymaganiom odpowiednich norm, aprobat 
technicznych i innych przepisów technicznych wynikających ze znajomości sztuki budowlanej, wiedzy inżynierskiej                   i 
postępu techniczno-technologicznego w budownictwie. 
 
2.2. Materiały bitumiczne 
2.2.1 Bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna gruntująca; 
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 Emulsja bitumiczna jest silnie stężoną, odporną na alkalia emulsją o uniwersalnym zastosowaniu, nie zawierającą rozpuszczalnika, 
przeznaczoną na podłoża suche       i wilgotne. Jest ona odporna na wiele rodzajów kwasów i ługów. Ponieważ emulsja ta bardzo 
dobrze znosi wymieszanie z cementem i wapnem, można dodawać  ją do normalnej zaprawy cementowej i cementowo-wapiennej. 
Działa jako plastyfikator, uzyskuje się bardzo dobry wskaźnik wodno-cementowy, a zatem  i dobrą urabialność zapraw. Po 
wyschnięciu daje czarną, błyszczącą powierzchnię.  
Dane techniczne:  
- baza emulsja bitumiczna,  
- rozpuszczalnik nie występuje,  
- barwa czarna, brunatna,  
- konsystencja ciekła,  
- gęstość ok. 1,0 kg/dm3,  
- sposób nanoszenia pędzlem murarskim, miotłą lub szczotką  
  dekarską, wałkiem, natrysk,  
- zużycie w zależności od sposobu zastosowania,  
- sucha pozostałość ok. 60%,  
- czas schnięcia zależnie od temperatury i zastosowania,  
- zakres temperatur podczas stosowania od +4°C,  
- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej µH2O=ok. 800  
- rozpuszczalnik i środek czyszczący w stanie świeżym woda; 
Emulsja znajduje zastosowanie jako powłoka gruntująca, uszczelniająca i ochronna na betonie, tynku, murze, stali materiałach 
włóknisto-cementowych, jako warstwa uszczelniająca fundamentów na obszarach występowania wód agresywnych oraz 
zabezpieczenie budowli w obrębie ich styku z gruntem i jako warstwa gruntująca.  
2.2.2. Bitumiczna masa powłokowa  
Bitumiczna masa powłokowa jest wysokoelastyczną, dwuskładnikową masą uszczelniającą, nie zawierającą rozpuszczalników, 
przeznaczoną do trwałego uszczelniania budowli. Przenosi rysy, jest przyczepna, odporna na starzenie się, wodę i wszystkie 
normalnie występujące w gruncie substancje agresywne.  
Dane techniczne: 
- rodzaj 2-składnikowa masa bitumiczna modyfikowana tworzywem sztucznym (KMB)  
- skład: tworzywa sztuczne, bitum, wypełniacze,  
- rozpuszczalniki brak,  
- konsystencja po wymieszaniu: pasta, 
- kolor czarny,  
- gęstość gotowej mieszanki ok. 0,7 kg/dm3,  
- czas możliwej obróbki w temp. +20°C 1 do 2 godzin,  
- temperatura powietrza i obiektu w trakcie stosowania +1°C do +35°C,  
- temperatura materiału w trakcie stosowania +3°C do + 30°C,  
- zużycie 3,5-4,5 l/m2 w zależności od obciążenia wodą, 
- sposób nakładania - gładka kielnia,  
- czas schnięcia* przy +20°C i 70% wilgotności wzgl. powietrza ok. 3 dni,  
- sucha pozostałość ok. 90% objętości,  
- grubość nakładanej warstwy 1,1 mm świeżej warstwy odpowiada 1 mm   
  przeschniętej powłoki,  
- środek czyszczący w stanie świeżym: woda,  
Masa bitumiczna stosowana do uszczelniania w  pomieszczeniach mokrych i wilgotnych, na wszystkich podłożach mineralnych, 
takich jak: cegła silikatowa, cegła ceramiczna, bloczki betonowe, beton, tynk przy oddziaływaniu wilgoci naturalnej gruntu, wody 
gruntowej lub wody pod ciśnieniem. Poza tym do punktowego lub powierzchniowego klejenia wytłaczanych, twardych płyt 
polistyrenowych, płyt styropianowych i z wełny mineralnej służących jako płyty ochronne i drenujące.  
Przy wykonywaniu uszczelnienie przeciwko wodzie nie wywierającej ciśnienia i przesączającej się i o niewielkim naporze oraz 
wodzie użytkowej, które wywierają ewentualnie jedynie niewielkie parcie hydrostatyczne masę bitumiczną należy nanosić w co 
najmniej 2 procesach roboczych. Minimalna grubość przeschniętej warstwy powinna wynosić co najmniej 3 mm. Na krawędziach i 
wyobleniach należy przed ostatnim procesem roboczym zatopić wkładkę wzmacniającą z siatki z polipropylenu.  
2.2.3. Papy termozgrzewalne nawierzchniowe i podkładowe typu SBS – gr. 5,2 mm; 
Papy zgrzewalne produkowane są z asfaltu oksydowanego oraz modyfikowanego elastomerem typu SBS. Modyfikacja asfaltu 
powoduje, że okres starzenia się pap jest wydłużony i wynosi kilkadziesiąt lat, ponadto pokrycia i izolacje wykonane z pap 
modyfikowanych nie podlegają konserwacji przez cały okres użytkowania. Papy modyfikowane elastomerem typu SBS są 
elastyczne nawet w niskich temperaturach (badanie giętkości wykonywane jest w temperaturze - 25°C), dlatego można              je 
układać praktycznie przez cały rok. Osnowę pap zgrzewalnych i samoprzylepnych stanowią: welon z włókien szklanych, tkanina 
szklana lub włóknina poliestrowa.  
Są to materiały wysokiej jakości odporne na korozję biologiczną i posiadające bardzo dobre parametry fizyko-mechaniczne. 
Wszystkie produkty muszą posiadać dokumenty dopuszczające do stosowania w budownictwie.  
Papy zgrzewalne asfaltowe i polimerowo-asfaltowe są materiałem przeznaczonym      do wykonywania hydroizolacji. Zakres 
stosowania pap zgrzewalnych jest zgodny z ogólnymi zasadami wykonywania zabezpieczeń wodochronnych. Różnice dotyczące 
zasad wykonywania izolacji przy użyciu pap asfaltowych tradycyjnych, zgrzewalnych wynikają głównie ze specyficznych 
właściwości pap nowej generacji, a mianowicie:  
- dużej grubości i związanej z tym wysokiej gramatury papy (asfalt potrzebny do przyklejenia zawarty jest w strukturze papy 
zgrzewalnej),  
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- wysokiej trwałości, co wiąże się z koniecznością zapewnienia równie wysokiej trwałości pozostałym elementom.  
2.2..3.1     Akcesoria do pokryć z pap.  
2.2..3.1.1. Listwa dociskowa.  
Listwa dociskowa systemowa wg producenta pap;  
Zastosowanie:  
listwy dociskowe przy wywinięciach pap;  
2.2.3.1.2. Klin narożnikowy (B.08.AKP.002)  
klin narożnikowy 50x50mm - pod papę, systemowy;  
Zastosowanie:  
przy załamaniach pap; 
 
2. TRANSPORT 
Środki transportu wykorzystywane przez Wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania w zakresie bhp oraz 
przepisów o ruchu drogowym. Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów izolacyjnych (granulatów) powinny 
odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane przez producentów tych materiałów. 
3.1. Pakowanie i magazynowanie materiałów  
 
Rolki pap należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących je przed zmiennymi warunkami atmosferycznymi, a 
przede wszystkim przed działaniem promieni słonecznych i zbyt mocnym nagrzewaniem, w odległości co najmniej 120 cm od 
grzejników. Rolki powinny być magazynowane w pozycji stojącej w jednej warstwie. Rolki pap należy przewozić krytymi środkami 
transportowymi, układane      w jednej warstwie, w pozycji stojącej, zabezpieczone przed przewracaniem             się i uszkodzeniem. 
Rolki pap mogą być przewożone w kontenerach lub na paletach.  
Inne materiały izolacyjne powinny być pakowane w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniem i zniszczeniem określony przez 
producenta. Instrukcja winna  być dostarczona odbiorcom w języku polskim.  
Emulsja dostarczana w pojemnikach zamkniętych fabrycznie można przechowywać w suchym i zabezpieczonym przed mrozem 
miejscu przez okres przynajmniej 12 miesięcy.  
Masy bitumiczne dostarczane są w pojemnikach typu kombi, które zawierają masę bitumiczną i proszek reaktywny. W suchym 
pomieszczeniu, w temperaturze dodatniej, w pojemniku oryginalnie zamkniętym można przechowywać co najmniej 6 miesięcy.  
Na każdym opakowaniu powinna znajdować się etykieta zawierająca:  
- nazwę i adres producenta,  
- nazwę wyrobu wg aprobaty technicznej jaką wyrób uzyskał,  
- datę produkcji i nr partii,  
- wymiary,  
- numer aprobaty technicznej,  
- nr certyfikatu na znak bezpieczeństwa,  
- znak budowlany.  
 
2.3. Transport materiałów  
 
Transport materiałów odbywa się  w sposób zabezpieczający je przed przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, 
określony w instrukcji przez Producenta i dostosowanej do polskich przepisów przewozowych.  
3. Sprzęt techniczny i bhp: 
Wykonywanie robót izolacyjnych należy wykonywać z odebranych i dopuszczonych do eksploatacji rusztowań systemowych przy 
użyciu palników do zgrzewania, drobnego sprzętu budowlanego i elektronarzędzi.  
Do wykonania izolacji przeciwwodnej w technologii pap zgrzewalnych niezbędne są:  
-   palnik gazowy jednodyszowy z wężem,  
-   mały palnik do obróbek dekarskich,  
- palnik gazowy dwudyszowy bądź sześciodyszowy z wężem (w przypadku zgrzewania dużych powierzchni),  
-   butla z gazem technicznym propan-butan lub propan,  
-   szpachelka,  
-   nóż do cięcia papy,  
-   wałek dociskowy z silikonową rolką,  
-  przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania (sztywna i lekka rurka odpowiednio wygięta). 
- wiertarka udarowa, 
- młotek udarowy, 
- przewody elektryczne 230 V i 230/380 V, 
- ubrania ochronne i robocze, 
- maski pyłoszczelne twarzowe oraz okulary przeciwpyłowe, 
- kaski ochronne (hełmy BHP), 
- pasy bezpieczeństwa z poduszką przeciwuciskową oraz linki bezpieczeństwa  o grubości minimum 20 mm, 
- rękawice. 
 
4. Wykonanie robót – dotyczy technologii układania pap zgrzewalnych:  
5.1. Przygotowanie podłoża  
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Obróbkę rozpoczyna się od przygotowania podłoża. Należy zbić wystające resztki zaprawy, nadlewki betonu  należy oczyścić z 
gruzu.   Mleczko cementowe, resztki zaprawy i inne obniżające przyczepność części należy usunąć z całej powierzchni      za 
pomocą odpowiednich narzędzi np. ręcznej szlifierki.  
Następnie, o ile to konieczne należy powierzchnię betonową wyrównać zaprawą cementową, a następnie przetrzeć, ale nie 
wygładzać. Podłoże musi być                 nie zmrożone, nośne, równe i wolne od smoły, raków i rozwartych rys, zadziorów oraz 
szkodliwych zanieczyszczeń. Krawędzie należy sfazować (zukosować) a naroża odpowiednio zaokrąglić.  
Do tworzenia wyobleń najlepiej nadaje się kielnia z zaokrąglonym narożem. Promień zaokrąglenia powinien wynosić maksymalnie 
2 cm. Wyoblenia można wykonać  z zaprawy cementowej lub zastosować prefabrykowane polistyrenowe wyoblenia, które przykleja 
się do podłoża.  
5.2. Izolacje z emulsji.  
5.2.1. Gruntowanie podłoża  
Emulsja bitumiczna może być stosowana na podłożu suchym i wilgotnym. Nanoszenie emulsji wykonuje się za pomocą pędzla 
malarskiego, a w przypadku większych powierzchni za pomocą szczotki lub miotły dekarskiej, względnie wałkiem. Należy tak 
dobrać czas nakładania emulsji, aby zdążyła wyschnąć przed opadem deszczu. Przy ciepłej, suchej i wietrznej pogodzie emulsja 
wysycha już po kilku minutach. Natomiast w przypadku chłodnej i wilgotnej pory roku czas schnięcia wydłuża się znacznie. W 
zbiornikach zamkniętych i wilgotnych wyschnięcie emulsji należy umożliwić poprzez zapewnienie odpowiedniej wentylacji. 
Podłoża suche i chłonne należy najpierw zagruntować. W tym celu, w zależności od stopnia chłonności podłoża, należy wykonać we 
własnym zakresie rozcieńczenie emulsji wodą w stosunku objętościowym 1 : 10.  
Po pracy narzędzia należy spłukać czystą wodą, a następnie wysuszyć. Zużycie emulsji jako warstwy gruntującej zależy od stopnia 
chłonności podłoża nie powinno być mniejsze niż 400-500 g roztworu/m2.  
Emulsja nie łączy się z metalami nieżelaznymi, takimi jak np. aluminium i cynk. Emulsji nie należy stosować na zamarzniętym 
podłożu. W trakcie prac przy użyciu zapraw z dodatkiem bitumu, należy unikać silnego nasłonecznienia, a także suchego podłoża. 
W przypadku suchej i ciepłej pogody tj. powyżej +28°C lub   w pomieszczeniach ogrzewanych należy tynk lub posadzkę przykryć 
wilgotną tkaniną płócienną, np. po workach.  
5.3. Izolacje papowe.  
5.3.1. Gruntowanie podłoża.  
Gruntowanie podłoża wykonać zgodnie z pkt. 5.2.1. Materiał gruntujący należy stosować zgodnie z zaleceniami Producenta 
zastosowanej papy.  
5.3.2. Izolacje z pap termozgrzewalnych  
Przed przystąpieniem do wykonywania warstw izolacji wodochronnej należy zapoznać się ze stanem podłoża, dokonać pomiarów 
powierzchni przeznaczonej       do izolowania, sprawdzić poziomy osadzenia wpustów, przepustów, wielkość spadków izolowanych 
powierzchni oraz ilość przerw dylatacyjnych i na tej podstawie precyzyjnie rozplanować rozłożenie poszczególnych pasów papy.  
Dokładne zaplanowanie prac pozwoli na optymalne wykorzystanie materiałów.  
Sprawdzić czy wstęga papy jest bez dziur, załamań, naderwań, ma proste krawędzie i równomiernie rozłożoną masę asfaltową. 
Wierzchnia strona papy powinna mieć równomiernie rozłożoną posypkę gruboziarnistą, wzdłuż jednego brzegu wstęgi powinien być 
pas masy asfaltowej szer. min 8 cm nie pokryty posypką, zabezpieczony folią z tworzywa sztucznego. Spodnia strona papy powinna 
być pokryta folią z tworzywa sztucznego.  
Prace z użyciem pap asfaltowych zgrzewalnych można prowadzić w temperaturze nie niższej niż: 0°C w przypadku pap 
modyfikowanych SBS. Temperatury stosowania pap zgrzewalnych można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane       
w pomieszczeniach ogrzewanych (ok. +20°C) i wynoszone bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac izolacyjnych 
w przypadku mokrej powierzchni przeznaczonej do izolowania, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym 
wietrze.  
Roboty dekarskie rozpoczyna się od osadzenia wpustów, przepustów, a także   od wstępnego wykonania obróbek detali z 
zastosowaniem papy zgrzewalnej podkładowej.  
Pasy papy należy układać równolegle do dłuższej krawędzi izolowanej powierzchni,   z zachowaniem zakładów zgodnych z 
kierunkiem spadków. Przed ułożeniem papy należy ją rozwinąć w miejscu, w którym będzie zgrzewana, a następnie                   po 
przymiarce (z uwzględnieniem zakładu) i ewentualnym koniecznym przycięciu zwinąć ją z dwóch końców do środka. Miejsca 
zakładów na ułożonym wcześniej pasie papy (z którym łączona będzie rozwijana rolka) należy podgrzać palnikiem        i 
przeciągnąć szpachelką w celu wtopienia posypki na całej szerokości zakładu (12-15 cm).  
Zasadnicza operacja zgrzewania polega na rozgrzaniu palnikiem podłoża oraz spodniej warstwy papy aż do momentu zauważalnego 
wypływu asfaltu  z jednoczesnym powolnym i równomiernym rozwijaniem rolki.  
Pracownik wykonuje tę czynność, cofając się przed rozwijaną rolką. Miarą jakości zgrzewu jest wypływ masy asfaltowej o 
szerokości 0,5-1,0 cm na całej długości zgrzewu. W przypadku gdy wypływ nie pojawi się samoistnie wzdłuż brzegu rolki, należy 
docisnąć zakład, używając wałka dociskowego z silikonową rolką. Siłę docisku rolki do papy należy tak dobrać, aby pojawił się 
wypływ masy o żądanej szerokości.  
Silny wiatr lub zmienna prędkość przesuwania rolki może powodować zbyt duży      lub niejednakowej szerokości wypływ masy. 
Brak wypływu masy asfaltowej świadczy o niefachowym zgrzaniu papy.  
Arkusze papy należy łączyć ze sobą na zakłady:  
- podłużny 8 cm,  
- poprzeczny 12-15 cm.  
Zakłady powinny być wykonywane zgodnie z kierunkiem spływu wody Zakłady należy wykonywać ze szczególną starannością . Po 
ułożeniu kilku rolek   i ich wystudzeniu należy sprawdzić prawidłowość wykonania zgrzewów. Miejsca      źle zgrzane należy  
podgrzać (po uprzednim odchyleniu papy) i ponownie skleić.  
W poszczególnych warstwach izolacji (podkładowej i nawierzchniowej) arkusze papy powinny być przesunięte względem siebie tak 
aby zakłady (zarówno podłużne, jak i poprzeczne) nie pokrywały się. Aby uniknąć zgrubień papy na zakładach, zaleca się przycięcie 
narożników układanych pasów papy leżących na spodzie zakładu     pod kątem 45°.  



                                               

           Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń biurowo-magazynowych na potrzeby Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  

                                                 w PGK „SANIKO” Sp. zo.o ul. Komunalna 4 we Włocławku  

26 

5.4. Akcesoria do pokryć z pap.  
Akcesoria jak listwy dociskowe, kliny narożnikowe, kołki mocujące i wałki dylatacyjne stosować zgodnie z instrukcją producenta 
wybranego systemu.  
Połączenie pokrycia papowego z murem, kominami lub innymi wystającymi   z dachu elementami powinno być wykonane w taki 
sposób, aby umożliwić wyeliminowanie wpływu odkształceń dachu na tynk – należy zastosować listwy dociskowe dekarskie oraz 
uszczelnić je dodatkowo masą silikonową dekarską. 
1.5. Obróbki blacharskie 
- obróbki blacharskie dachu głównego należy wykonać z blachy tytanowo-cynkowej;  
- roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej  można wykonywać o każdej porze roku, lecz w temperaturze nie niższej od -
5°C. Robót nie można wykonywać na oblodzonych podłożach. 
1.6. Rynny z blachy ocynkowanej 
- rynny powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy 
wieloczłonowe; powinny być łączone  w złączach poziomych na zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane  na całej 
długości;  rynny powinny być mocowane do podłoża uchwytami, rynhakami;  rozstawionymi w odstępach nie większych niż 50 cm; 
spadki rynien regulować na uchwytach zgodnie z PN; rynny powinny mieć wlutowane wpusty do rur spustowych, 
1.7. Rury spustowe - z blachy jw. 
- rury spustowe powinny być wykonane z pojedynczych członów odpowiadających długości arkusza blachy i składany w elementy 
wieloczłonowe; powinny być łączone w złączach pionowych na rąbek pojedynczy leżący, a w złączach poziomych                        na 
zakład szerokości 40mm; złącza powinny być lutowane na całej długości; rury spustowe powinny być mocowane do ścian 
uchwytami, rozstawionymi w odstępach nie większych niż 2 m; uchwyty powinny być mocowane w sposób trwały przez wbicie 
trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w wykutych gniazdach; rury spustowe odprowadzające wodę do 
kanalizacji powinny być wpuszczone do rury żeliwnej na głębokość kielicha. 
 
Szkolenie brygad wykonawczych 
 
Kierownik robót termomodernizacyjnych i dekarskich (budowlanych) jest traktowany zgodnie z art. 22 Ustawy Prawo budowlane w 
związku z art. 12 ust. 1 pkt. 2 jako osoba wykonująca samodzielną funkcję techniczną, a więc jest odpowiedzialny                   za 
wykonywanie tej funkcji zgodnie z przepisami i zasadami wiedzy technicznej oraz za należytą staranność w wykonywaniu pracy, jej 
właściwą organizację, bezpieczeństwo i jakość. W związku z powyższym do jego obowiązków należy każdorazowo przed 
przystąpieniem do robót dokonać szkolenia pracowników na danym stanowisku pracy. Każdy z pracowników winien posiadać 
odpowiednią wiedzę w zakresie przestrzegania przepisów Bhp i Ppoż. oraz winien podpisać stosowne oświadczenie, iż został 
przeszkolony w danym zakresie. Kierownik robót podejmując się nadzoru wykonywania robót specjalistycznych jakimi są 
ocieplenia stropodachów STYROPAPĄ Z KRYCIEM DACHU oraz roboty pokrywcze, powinien się wykazać znajomością 
technologii w tym zakresie. 
 
2. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Materiały izolacyjne 
a) Wymagana jakość materiałów izolacyjnych powinna być potwierdzona przez producenta przez zaświadczenie o jakości lub 
znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym równo rzędnym dokumentem. 
b) Materiały izolacyjne dostarczone na budowę bez dokumentów potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być 
dopuszczone do stosowania. 
c) Odbiór materiałów izolacyjnych powinien obejmować zgodność z dokumentacją projektową oraz sprawdzenie właściwości 
technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. 
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym przez producenta - powinien być on 
zbadany zgodnie  z postanowieniami normy państwowej. 
d) Nie dopuszcza się stosowania do robót materiałów izolacyjnych, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. 
e) Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). 
 
Częstotliwość oraz zakres badań materiałów do hydroizolacji powinna być zgodna z Aprobatami technicznymi ITB dla 
poszczególnego materiału. Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem ich jakości. Zasady kontroli 
powinien ustalić Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem Nadzoru. Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy 
dostarczone materiały i wyroby mają zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu właściwości 
technicznych na podstawie badań doraźnych.  Wyniki badań powinny być wpisywane do książki budowy i akceptowane przez 
Inspektora Nadzoru. 
 
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT Zgodnie z ST-00 "Warunki Ogólne” punkt 7. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1.Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 "Warunki Ogólne” punkt 8. 
8.2.Szczegółowe zasady odbioru. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości                     i jakości wykonywanych robót, które 
w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Zamawiający. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony zgodnie z umową. 
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Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań 
laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją przetargową, projektową, ST, SST i 
uprzednimi ustaleniami. 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją i uzgodnieniami Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania dały pozytywne 
wyniki. 
Odbiór powinien być potwierdzony protokołem i winien zawierać: 
- ocenę wyników badań, 
- wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
- informację dotyczącą odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu. 
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZANIA ROBÓT TYMCZASOWYCH                                              
I TOWARZYSZĄCYCH I PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące sposobu rozliczania robot tymczasowych i towarzyszących oraz podstawy płatności podano w ST- 00 
"Warunki Ogólne”- pkt.9. 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
PN-EN ISO 6946 Obliczanie oporu cieplnego i współczynnika przenikania ciepła. 
PN-EN ISO 10456 Materiały i wyroby budowlane - określanie deklarowanych  i obliczeniowych wartości cieplnych. 
PN-EN 12524 Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów - stabelaryzowane wartości obliczeniowe. 
PN-EN ISO 13789 Obliczanie współczynnika strat ciepła przez przenikanie. 
PN-EN ISO 13788 Kryterium kondensacji pary wodnej na powierzchni przegród. 
PN-B-20130: 1999/Az 1: 2001 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. 
PN-B-06250 i PN-EN V 206 - 1: 2002 Beton - wymagania, właściwości, produkcja i ocena zgodności. 
PN-B-27620: 1998 Papa asfaltowa zgrzewalna na welonie z włókien szklanych. 
10.2. Aprobaty techniczne 
10.3. Inne dokumenty 
1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. Nr 
202, poz. 2072).^ 
2. Ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej (tekst jednolity Dz.U. Nr 119, poz. 1117 z 13 czerwca 2003 
r.). 
3. Ustawa z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz.U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016) oraz zmiana ustawy z dnia 16 
kwietnia 2004 r. Art. 29 ust. 2 pkt. 4 lit. b (Dz.U. z 2004 r. Nr 93, poz. 888). 
4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881) oraz rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. Nr 198, poz. 2041). 
5. Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie zgodności (Dz.U. z 2002 r. Nr 166, poz. 1360 z późn. zm.). 
6. Ustawa z dnia 18 grudnia 1988 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. Nr 162, poz. 1121 z późn. zm.). 
7. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia (Dz.U. z 10 lipca 2003 r. Nr 120, poz. 1126). 
8. „Słabe miejsca w budynkach - dachy płaskie, tarasy, balkony” - wyd. Arkady. 
9. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. - w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690). 
 
03.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE  
 

03.01.01 Izolacje wodochronne  
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST  
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz 
wykonania robót zawartych w PB.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w S T mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze: -Robót izolacji wodochronnych i przeciwwilgociowych  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej S T są zgodne z obowiązującymi PN.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S T 00.00.00  
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2. MATERIAŁY  

Wymagania podstawowe  
1. Wszelkie materiały do wykonywania izolacji wodochronnych: bitumicznych, z folii z tworzyw sztucznych oraz , żywic 
syntetycznych powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie.  
2. Do papowych izolacji wodochronnych należy stosować papy o wkładkach nie podlegających rozkładowi biologicznemu, do 
których zalicza się papy na tkaninie z włókien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na włóknie- Dopuszcza się papy na 
tekturze pod warunkiem zapewnienia docisku nie mniejszego niż 0,01 MPa działającego na izolacje lub zamknięcia przepony 
izolacyjnej między konstrukcją a żelbetową ścianką dociskową połączoną z częścią konstrukcyjną kotwami talerzowymi; w drugim 
przypadku -papy na tekturze lub na tkaninie technicznej należy stosować wyłącznie w środkowych warstwach przepony izolacyjnej. 
Nie dopuszcza się używania w izolacjach wodochronnych papy izolacyjnej.  
3. Stosowanie w układzie izolacyjnym materiałów działających na siebie szkodliwie, np. materiałów asfaltowych ze smołowymi lub 
materiałów bitumicznych z foliami PVC (z wyjątkiem folii bitumo- i olejoodpomych), jest niedopuszczalne 
4. Lepiki i kleje nie powinny działać destrukcyjnie na łączone materiały i powinny wykazywać dostateczną odporność w 
środowisku, w którym zostaną użyte, oraz należytą przyczepność do sklejanych materiałów, określoną wg metod badań podatnych w 
normach państwowych lub świadectwach ITB.  
5. Przy stosowaniu dodatków uszczelniających do zapraw i betonów skład mieszanek powinien być odpowiednio skorygowany, ze 
względu na ujemny wpływ tych dodatków na czas wiązania cementu i na wytrzymałość zapraw i betonów. Dodatki uszczelniające 
powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub świadectw ITB.  
6. Wykładziny ceramiczne lub betonowe przewidziane do zastosowania w przegrodach szczelnych nie powinny mieć większej 
nasiąkliwości niż 6 % wagowo. 
7. Taśmy nakrywające szczeliny dylatacyjne powinny być wykonane z materiałów o dostatecznej wytrzymałości na zginanie i 
rozciąganie, szczelnych i łatwych w łączeniu między sobą (np. z blachy miedzianej, taśmy PVG, gumy, blachy stalowej 
ocynkowanej) Materiały Izolacyjne i uszczelniające powinny być pakowane, przechowywane i transportowane w sposób wskazany 
w normach państwowych lub świadectwach ITB 
8. Papy zgrzewalne powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w normach państwowych lub świadectwach ITB dopuszczających 
dany materiał do powszechnego stosowania w budownictwie  
 
3. SPRZĘT  
 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w S T 00.0000. Wymagania ogólne.  
 

4. TRANSPORT  
 
Wyciąg budowlany, żuraw  
Do przewozu może być stosowany transport kolejowy lub samochodowy Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane 
wyroby przed wpływami atmosferycznymi Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych 
ostrych elementów mogących uszkodzić materiał Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające 
stabilność i zwartość ładunku  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Przygotowanie podkładu  
Wymagania ogólne  
1. Podkład pod izolacje powinien być trwały, nie odkształcony i przenosić wszystkie działające nań obciążenia. Dla zapewnienia 
prawidłowej współpracy izolacji z podłożem najeży Stosować następujące klasy betonu w podkładach.  

-przy przeponach z materiałów bitumicznych B-7,5,  
-przy przeponach z folii z tworzyw sztucznych B-10,  
-przy przeponach z laminatów z tworzyw sztucznych B-20.  

2. Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub izolacje powłokowe z materiałów bitumicznych powinna być równa (bez 
wgłębień, wypukłości oraz pęknięć), czysta, odtłuszczona i odpylona. Pod izolację z folii z tworzyw sztucznych powierzchnia 
podkładu powinna być gładka.  
3. Naroża powierzchni izolowanych powinny być zaokrąglone promieniem nie mniejszym niż 3 cm lub sfazowane pod kątem 45° na 
szerokości i wysokości, co najmniej 5 cm od krawędzi.  
4. W przypadku izolacji odwadniających (w pomieszczeniach mokrych) spadki podkładu w kierunku kratki ściekowej lub kanału 
powinny być zgodne z wymaganiami dokumentacji projektowej, lecz nie mniejsze niż 1%.  

 
Gruntowanie podkładu  
1. Podkład betonowy lub z zaprawy cementowej pod izolację z pap asfaltowych lub innych materiałów przyklejanych do podkładu 
lepikiem asfaltowym powinien być zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsją asfaltową.  
2. Przy gruntowaniu podkład powinien być suchy, a jego wilgotność nie powinna przekraczać 5. 
3. Powłoki gruntujące powinny być naniesione w dwóch warstwach, z tym że druga warstwa może być naniesiona dopiero po 
całkowitym wyschnięciu pierwszej.  
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4. Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podkładu powinna być nie niższa niż 5°C. W przypadkach technicznie 
uzasadnionych (np. gdy nie ma naporu wody) dopuszcza się gruntowanie podłoża roztworami asfaltowymi przy temperaturze 
poniżej 5°C, jednak nie niższej niż 0°C, jeżeli temperatura w ciągu doby nie była niższa niż O°C.  
 
Izolacje przeciwwilgociowe  

Zakres stosowania izolacji przeciwwilgociowych  
Izolacje przeciwwilgociowe należy stosować dla zabezpieczenia.  
-fundamentów budynków położonych powyżej zwierciadła wody gruntowej lub przed podciąganiem wody kapilarnej z gruntu i 
przed wodą opadową wsiąkającą w grunt,  
-budowli fragmentów lub budynków podziemnych lub ich części znajdujących się nad zwierciadłem wody gruntowej przed wodą 
kapilarną lub wsiąkającą w grunt,  
-ścian i stropów pomieszczeń mokrych (łaźnie, pralnie itp.) przed okresowym zraszaniem ich powierzchni, -balkonów, loggii itp. 
przed wodą opadową.  
 
Podział izolacji przeciwwilgociowych  
W zależności od sposobu wykonania i użytego materiału rozróżnia się następujące rodzaje izolacji 
przeciwwilgociowych  
-izolacje powłokowe bez wkładek z mas bitumicznych, mas bitumicznych modyfikowanych oraz żywic syntetycznych,  
-izolacje warstwowe z materiałów rolowanych (pap oraz folii z tworzyw sztucznych), -izolacje z zapraw wodoszczelnych i płytek 
okładzinowych.  

Warunki stosowania izolacji przeciwwilgociowych Izolacje powłokowe bez wkładek  
1. Izolacje powłokowe z mas asfaltowych lub mas asfaltowych modyfikowanych bez wkładek wzmacniających mogą być stosowane 
tylko do przeciwwilgociowej ochrony zewnętrznej fundamentów, ścian piwnicznych itp. Liczba nakładanych warstw mas 
asfaltowych lub asfaltowych modyfikowanych powinna być zgodna z wymaganiami dokumentacji technicznej, lecz nie mniejsza niż 
dwie, a łącznie grubość tych warstw nie mniejsza niż 2 mm W przypadku stosowania asfaltów lub lepików asfaltowych na gorąco 
powinny być one podgrzewane do temperatury 160-180°C. Temperatura lepiku asfaltowego podczas jego rozprowadzania na 
podkładzie nie powinna być niższa niż 140°C  
2. 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 2 mm. Lepik powinien być podgrzany do 120-140°C, a jego temperatura w trakcie rozprowadzania na 
podkładzie nie powinna być niższa niż 110°C.  
3. Izolacje powłokowe z żywic syntetycznych bez wkładek wzmacniających z włókien 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 papowe  
1 Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych części obiektów budowlanych przed wilgocią z gruntu powinny składać się z 
dwóch warstw papy asfaltowej, przyklejonych do podłoża i sklejonych lepikiem między sobą w sposób ciągły na całej powierzchni.  
2. 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 
zakładach.  
3. 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.  
4. Grubość warstwy lepiku między podkładem i pierwszą warstwą izolacji oraz między poszczególnymi warstwami izolacji powinno 
wynosić 1,0-1 ,5 mm.  
5. Szerokość zakładów papy zarówno podłużnych jak i poprzecznych w każdej warstwie powinna być nie mniejsza niż 10 cm. 
Zakłady arkuszy kolejnych warstw papy powinny być przesunięte względem siebie.  
 
Wymagania dotyczące izolacji przeciwwilgociowych  
Izolacje fundamentów budynków  
1. Pozioma izolacja fundamentowa powinna być ułożona z, dwóch warstw papy asfaltowej na lepiku asfaltowym lub z jednej 
warstwy folii polietylenowej na równym i gładkim podłożu z zaprawy cementowej. 2 Powinna ona wystawać co najmniej I cm z 
każdej strony ściany (po otynkowaniu).  
2. Izolacja pozioma fundamentów budynków niepodpiwniczonych powinna być ułożona poniżej poziomu posadzki na wysokości 
minimum 15 cm nad terenem lub chodnikiem przy budynku.  
3. Izolacja pozioma dolna w budynkach podpiwniczonych powinna być ułożona w ścianach na wysokości wierzchu ławy 
fundamentowej, a izolacja pozioma górna -pod stropem. W przypadku budynków posadowionych w gruncie o niewielkim 
zawilgoceniu (piaski) dopuszcza się układanie górnej izolacji poziomej ścian na wysokości wierzchu cokołu (ok. 30 cm nad 
poziomem terenu).  
4. Izolacja pionowa powinna być wykonana na zewnętrznej powierzchni ścian od wierzchu ławy fundamentowej do wysokości ok. 
30 cm ponad teren lub chodnik przyległy do budynku. Powinna być połączona z izolacją poziomą ścian.  
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5. Pionowa izolacja bitumiczna z materiałów rolowanych powinna być chroniona w gruncie ścianki z cegły, a nad terenem powinna 
być wykonana warstwa cokołowa z zaprawy cementowej 1 :2, z betonu wodoszczelnego, okładziny z klinkieru lub kamienia.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w S T 00.00.00 Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z PN-68/B-10020  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S T 00.00.00  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w S T 00.00.00  
Sprawdzeniu podlegają.:  
-Zgodność wykonania robót z projektem  
-Jakość wykonanych robót  
W wyniku odbioru należy:  
-dokonać wpisu do dziennika budowy o poprawności wykonania czynności  
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami PN-
68/B-10020, PB i S T 9.  
 
9.PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 0000.00  
Płatność za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokółem częściowego odbioru elementów robót  
 
Cena obejmuje:  
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, wykonanie robót wymienionych w pkt. 5  
-czynności mających na celu zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska  
-uporządkowania terenu budowy,  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

 Świadectwo ITB nr 192/ME/74. Taśmy izolacyjne z folii aluminiowej "Izofolia 1, 2"  
 Świadectwo ITB nr 372/79. Masa asfaltowo-cyklokauczukowa "Cyklolep"   
 Świadectwo ITB nr 404/80. Folia kwasowo-ługoodpoma z PCW  
 Świadectwo ITB nr 407/80. Folia dachowa z PCW.  
 Świadectwo ITB nr 409/80. Folia bitumo- i olejoodporna z PCW . 
 Świadectwo ITB nr 411/81. Masa asfaltowo-kauczukowa  
 Świadectwo ITB nr 448/82- Papa asfaltowa na osnowie z włókniny przeszywanej  
 Świadectwo ITB nr 510/84. Izolacyjne taśmy klejące beznośnikowe  
 Świadectwo ITB nr 511/84. Izolacyjne taśmy klejące nośnikowe  
 Świadectwo ITB nr 542/85. Dyspersja asfaltowo-gumowa do wykonywania izolacji wodochronnych  
 Świadectwo ITB nr 613/86. Papa asfaltowa zgrzewalna na osnowie zdwojonej przeszywanej  
 PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze  
 PN-74/B-24620 Lepik asfaltowy stosowany na zimno  
 PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania  
 PN-Q3/B-24626 Lepik smołowy stosowany na gorąco  
 PN-771B-27604 Materiały izolacji przeciwwilgociowej  
 PN-79/B-27617 Papa asfaltowa (na tekturze)  
 PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniający  
 PN-58/C-96177 Przetwory naftowe. Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco  
 PN-74/H-92916 Ołów i stopy ołowiu- Blachy i  taśmy ogólnego przeznaczenia  
 BN-79/6751-02 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej  
 BN-88/6751-03 Papa asfaltowa na welonie z włókien szklanych  
 BN-85/6753-02 Kity budowlane trwale plastyczne -olejowy i polistyrenowy  
 BN-68/6753-04 Asfaltowe emulsje kationowe do izolacji przeciwwilgociowych  
 BN-85/6753-07 Kity budowlane kauczukowe uszczelniające  
 BN-85/6753-08 Kity budowlane asfaltowo-kauczukowe uszczelniające  
 BN-87/6755-Q6 Welon z włókien szklanych  
 BN-82/6759-05 Taśma budowlana uszczelniająca "Izofolia"  
 BN-81/6859-03 Tkaniny szklane  
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 BN-7716759-03 Taśmy uszczelniające poliuretanowe bitumowane  
 
03.03.01 Stolarka 
 

1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST  
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót  
  
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz 
wykonania robót zawartych w PB.  
 
1.3. Zakres robót objętych S T  
Ustalenia zawarte w S T mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze. -Roboty stolarki budowlanej  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej S T są zgodne zobowiązującymi PN.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S T 00.00.00 
 
2. MATERIAŁY 
Wyroby stolarki budowlanej  
1. W zależności od funkcji wyrobu wbudowanego w obiekt należy rozróżniać:  

-stolarkę okienną, tj. okna,  
-stolarkę drzwiową, tj. drzwi,  

2. W zależności od wykończenia powierzchni wyrobów stolarskich należy rozróżniać wyroby stolarskie: impregnowane, 
gruntowane, malowane farbami podkładowymi nieprzezroczystymi, malowane ostatecznie powłokami nieprzezroczystymi lub 
przezroczystymi oraz oklejane okleiną naturalną lub z tworzyw sztucznych.  
3. Zaleca się wbudowywać stolarkę okienną i drzwiową kompletnie wykończoną powłoką malarską (lub w przypadku drzwi 
wewnętrznych -oklejone okleiną), oszkloną i wyposażoną w okucia, tj. tzw. stolarkę konfekcjonowaną  
Okna i drzwi z kształtowników z PVC  
1. Z kształtowników z wysokoudarowego polichlorku winylu wykonywane są okna i drzwi balkonowe  
2. Jeżeli wymiary zewnętrzne okien i drzwi balkonowych podane w dokumentacji technicznej (projekcie) są większe od podanych w 
tabl. 30-5, należy uzyskać uzgodnienie projektowanych wymiarów okien i drzwi balkonowych z jednostką naukowo-badawczą 
stolarki budowlanej.  
3. Odchyłki wymiarowe nie powinny być większe niż:  
-wymiarów zewnętrznych ościeżnicy ± 3 mm,  
-luzu wrębowego ościeżnicy ± l nim,  
-różnicy długości przekątnych ościeżnicy o wymiarach: do 1,0 m -l mm, powyżej 1,0 do 2,0 m -2 mm, powyżej 2,0 m -3 mm.  
4. Wielkość szczeliny przylgowej nie powinna być większa niż l mm.  
5. Przy łączeniu elementów okna lub drzwi balkonowych powinny być zachowane następujące wymagania:  

a) elementy ościeżnic, skrzydeł okiennych i drzwi balkonowych należy łączyć w ramy za pomocą zgrzewania; powierzchnie 
licowe wyrobów powinny być oczyszczone z wypływek tworzywa, tak aby powierzchnie ram, oprócz \-/ powierzchni wrębów, 
były gładkie,  
b) uszczelki przymykowe, wprowadzone w kanały elementów ram i skrzydeł oraz ościeżnic powinny być przycięte na ucios i 
przylegać do siebie w narożach,  
c) wzmocnienia metalowe:  

-wzmocnienia elementów wkładane w kształtowniki ram powinny być krótsze o 10 mm od długości pomiędzy wewnętrznymi 
narożami,  
-wzmocnienia łączników o długości równej długości łącznika powinny być po włożeniu w kształtownik unieruchomione,  
-kątownik ze stopu aluminiowego należy mocować do progu drzwi balkonowych wkrętami samogwintującymi, 
zabezpieczonymi przed korozją  

6. Otwory odwadniające należy wykonywać w dolnych ramiakach skrzydeł, szczeblinie drzwi balkonowych, w progu ościeżnicy. 
Kształt i wymiary oraz rozmieszczenie otworów powinno być zgodne z wymaganiami normy przedmiotowej.  

 
3. SPRZĘT  
 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w S T OO.OO.OO. Wymagania ogólne.  
 
4. TRANSPORT  
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Wyciąg budowlany, żuraw  
Do przewozu stolarki może być stosowany transport kolejowy lub samochodowy Środki transportu powinny zabezpieczać 
załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających 
gwoździ i innych ostrych elementów mogących uszkodzić stolarkę Ustawianie wyrobów stolarki okiennej i drzwiowej -jak przy 
formowaniu jednostek ładunkowych Przewożone wrota powinny być ustawione pionowo na dolnych powierzchniach. Przy 
transporcie ościeżnic okiennych (bez skrzydeł) należy układać je na stojakach bocznych, tak aby przestrzeń światła ościeżnicy 
wypełnić krzyżowo drugą partią ościeżnic. Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność 
i zwartość ładunku  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Wbudowywanie stolarki okiennej  
Przygotowanie ościeży  
1. Stolarka okienna winna być osadzana w ościeżu z węgarkami z styropianu (wykonane podczas wykonywania elewacji)  
2. Ościeża z węgarkami w nadprożu, wzdłuż stojaków ościeżnicy oraz dodatkowym progiem PCV (przytwierdzonym do dolnej 
części ościeża), powinny zapewniać prawidłowe osadzenie i uszczelnienie stolarki okiennej.  
3. Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do których ma przylegać ościeżnica, w przypadku 
występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić.  
4. Usytuowanie progu PCV względem płaszczyzny węgarków powinno, po ustawieniu na nim okna, zapewniać prawidłowe jego 
przyleganie do węgarków.  
Rozmieszczenie punktów zamocowania stolarki okiennej  
1. Stolarkę okienną należy zamocowywać w punktach rozmieszczonych w ościeżu zgodnie z wymaganiami podanymi w PN.  
2. Odległość punktów zamocowania i wymiary otworów mierzymy od krawędzi przecięcia się płaszczyzny węgarka z płaszczyzną, 
ościeża.  
3. Przy wbudowywaniu okien w zestawach w ścianach pasmowych punkty łączenia ościeżnic sąsiadujących ze sobą okien należy 
rozmieszczać w sposób podany w PN, a płaszczyznę połączenia ościeżnic traktować jak krawędź ościeża. Zestawione stojaki 
ościeżnic należy łączyć za pomocą wkrętów do drewna. Ponadto okna łączone w zestawy, również z drzwiami balkonowymi, należy 
dodatkowo mocować w nadprożu, a w progu w odległości 10 cm od ich styku pionowego.  
Osadzanie i uszczelnianie stolarki okiennej w ościeżu  
1. 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.  
2. W zależności od rodzaju łączników zastosowanych do zamocowania stolarki należy osadzić w sposób trwały ich elementy 
kotwiące w ościeżach.  
3. W ościeżach z węgarkami uszczelnienie styku z oknem, przed przenikaniem wody i powietrza, może być dokonane następującymi 
sposobami:  

-w trakcie osadzania okna ułożyć na powierzchni węgarka warstwę kitu trwale plastycznego i docisnąć ościeżnicę do węgarka,  
-przybicie do nadproża i stojaków ościeżnicy ( od strony styku z węgarkiem) listew dystansowych o wymiarach 20X8 do 10 mm 
wzdłuż krawędzi gabarytowych, a szczelinę o grubości 8-10 mm powstałą po dociśnięciu ościeżnicy do węgarka i jego 
umocowaniu do ościeża należy wypełnić kitem trwale plastycznym.  

4. 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 pod okienną i styk progu z ościeżnicą, aż do poziomu wrębu przewidzianego do umocowania 
fartucha z blachy cynkowej lub ocynkowanej.  
5. W ościeżach bezwęgarkowych styk ościeżnicy z ościeżem należy po zewnętrznej stronie okna wypełnić kitem trwale 
plastycznym, a na pozostałej szerokości ościeżnicy szczeliwem termoizolacyjnym.  
6. Ustawienie okna należy sprawdzić w pionie i poziomie oraz dokonać pomiaru przekątnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i 
poziomu nie powinno być większe niż 2 mm na l 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 l m, 3 mm -do 2 m, 4 mm -powyżej 2 m długości przekątnej.  
7. Po ustawieniu okna lub drzwi balkonowych należy sprawdzić sprawność działania skrzydeł przy otwieraniu i zamykaniu. 
Skrzydła powinny rozwierać się swobodnie, a okucia działać bez zahamowań i przy zamykaniu dociskać skrzydła do ościeżnicy.  
8. 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 do 
oścież-a jest zabronione.  
9. Zamocowane okno należy uszczelnić pod względem termicznym przez wypełnienie szczeliny między ościeżnica a ościeżem 
materiałem izolacyjnym dobrze ubitym i dopuszczonym do stosowania dla tego celu Do uszczelnienia stolarki w oścież-u przed 
przenikaniem' wody opadowej i powietrza należy stosować kity trwale plastyczne Zabrania się uszczelniania przestrzeni między 
ościeżem i ościeżnica sznurem smołowym lub innymi materiałami włóknistymi zabezpieczonymi przed korozją biologiczną 
środkami wydzielającymi związki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.  
10.  Osadzenie parapetów PCV należny wykonywać po osadzeniu i zamocowaniu okna; w tym celu należy wykuć w pionowych 
powierzchniach ościeży bruzdy dostosowane do grubości parapetu. Dla parapetów większym wysięgu należy osadzić w murze 
podokiennym wsporniki stalowe rozstawione w odległości nie większej niż I m Następnie wyrównać zaprawą mur podokienny z 
małym spadkiem w kierunku pomieszczenia i osadzić parapet na zaprawie klejowej. Dla prawidłowego zamocowania parapetu i 
zapobieżenia ewentualnym przeciekom wody w ścianę podokienną, parapet powinien być wpuszczony na stałe w specjalnie do tego 
celu wykonany wrąb w progu ościeżnicy. Styki parapetu z ościeżem po ich uszczelnieniu, - winny być równe.  
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11. 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.  
12 .Osadzone okno po wykonaniu wszystkich prac związanych z jego osadzeniem należy dokładnie zamknąć.  
Wbudowywanie stolarki drzwiowej  
Wbudowywanie ościeżnic drzwi w mury grube  
1. Dokładność wykonania ościeża powinna być zgodna z wymaganiami wykonywania robót murowych. Odległości między 
punktami mocowania ościeżnicy nie powinny być większe niż 75 cm, a maksymalne odległości od naroży ościeżnicy -nie większe 
niż 30 cm.  
2. 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. Klocki o kształcie ściętego ostrosłupa (zapewniającym dobre 
utwierdzenie w ościeżu należy wykonać z łat o przekroju, co najmniej 6X10 cm i przed osadzeniem zabezpieczyć przed korozją 
biologiczną. Ościeżnice powinny mieć również zabezpieczone przed korozją biologiczną powierzchnie od strony muru.  
3. Szczeliny powstałe pomiędzy ościeżem i ościeżnicą po osadzeniu ościeżnicy w ściany zewnętrzne należy wypełnić na obwodzie 
materiałem izolacyjnym, dopuszczonym do wykonywania tego rodzaju robót odpornym lub zabezpieczonym przed korozją 
biologiczną 4. Dopuszcza się osadzanie ościeżnic jednocześnie ze wznoszeniem muru pod warunkiem zabezpieczenia drewna 
ościeżnicy przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.  
Wbudowywanie ościeżnic drzwi w ściany działowe  
1. W 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 wpuszczane między listwy.  
2. Stojaki ościeżnicy powinny być zamocowane w ścianie za pomocą kotew z płaskownika lub bednarki, przybitych do stojaków i  
3. Przed zamocowaniem ościeżnicy należy sprawdzić jej ustawienie w pionie i w poziomie.  
4. Szerokość ościeżnicy drewnianej, osadzanej w ścianie działowej o grubości 1/4 lub 1/2 cegły, 
powinna być większa o 3 cm od grubości ściany.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w S T 00.00.00  
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie Z PN-68/B-10020  
 

7. OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S T 00.0000  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w S T 00.0000  
Sprawdzeniu podlegają:  
-zgodność wykonania robót z projektem  
-jakość wykonanych robót  
W wyniku odbioru należy:  
-dokonać wpisu do dziennika budowy o poprawności wykonania czynności.  
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami PN-
68/B-10020, PB i S T  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S T 00.0000  
Płatność za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokółem częściowego odbioru elementów robót  
 
Cena obejmuje.  
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, wykonanie: -robót wymienionych w pkt. 5  
-czynności mających na celu zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska   
-uporządkowania terenu budowy,  
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

 Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla budownictwa ogólnego B-2-4 (PR 5)84- CO BP Budownictwa 
Ogólnego, Warszawa 1984.  

 Katalog okien, drzwi, wrót typowych i powtarzalnych- CBPB BW Bisprol, Warszawa 1985.  
 Instrukcja wbudowywania okien i drzwi balkonowych drewnianych zewnętrznych w ściany o różnej konstrukcji B-I (PR 

5)85. CO BP Budownictwa Ogólnego, Warszawa 1985.  
 Wytyczne projektowania i wykonywania przeszkleń z szyb zespolonych -Instrukcja nr 183. ITB, Warszawa 1975.  
 Wytyczne stosowania kopułek ze szkła hartowanego -Instrukcja nr 214. ITB, Warszawa 1978.  
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 PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania  
 PN-67/B-10086 Meble do wbudowania. Wymagania i badania techniczne  
 PN-69/B-10090 Meble wbudowane. Wymagania i badania techniczne przy odbiorze  
 PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze  
 PN-78/B-13050 Szkło płaskie walcowane  
 PN-79/B-13951 Szkło płaskie zbrojone  
 PN-86/B-13052 Szkło budowlane- Szkło płaskie okienne ciągnione  
 PN-67/B-91004 Budownictwo. Meble do wbudowania. Zasady wymiarowania modularnego  
 PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podział  
 PN-75/B-96000 Tarcica iglasta  
 BN-70/5028-22 Gwoździe stolarskie. Wymiary  
 BN-8016112-28 Kit miniowy  
 BN-75/6753M)2 Kit budowlany trwale plastyczny  
 BN-78/6753-05 Kit tiokolowy 
 BN-83/6821-01 Szkło płaskie okienne pochłaniające promienie podczerwone  
 BN-75/6821-02 Szkło budowlane. Szyby zespolone  
 BN-79/6821-03 Szkło budowlane- Szyby bezpieczne hartowane płaskie  
 BN-84/6824-01 Szkło budowlane  
 BN-76/6825-01 Szkło budowlane. Kopułki hartowane 
 BN-82/6825-02 Szkło budowlane profilowe Yitrolit  
 BN-62/7147-01 Meble wbudowane. Szafki drewniane podokienne Szczegóły konstrukcyjne 
 BN-7917150-01 Stolarka budowlana. Paktowanie, przechowywanie i transport  
 BN-7517150-02 Drzwi drewniane wewnętrzne. Metody badań  
 BN-7517150-03 Okna i drzwi balkonowe drewniane Metody badań 
 BN-82/7150-04 Stolarka budowlana Drzwi i okna Terminologia  

 

03.04.01 Posadzki  
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot S T  
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz 
wykonania robót zawartych w PB  
 
1.3. Zakres robót objętych S T  
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze.  
-Roboty posadzkarskie  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne zobowiązującymi PN.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00  
 
2. MATERIAŁY 
 
Materiały do posadzek z PCV  
1. Do wykonywania posadzek z wykładzin PVC bez warstw izolacyjnych powinny być stosowane: płytki sztywne PVC, elastyczne 
arkusze i płytki PVC (typu Winigam lub inne), elastyczna wykładzina PVC powlekanego na tkaninie (typu Winylem lub inne).  
2. Do wykonywania posadzek w pomieszczeniach mieszkalnych należy stosować płytki i arkusze PVC o grubości nie mniejszej niż 
1,6 mm, a w pomieszczeniach użyteczności publicznej (szkoły, szpitale itp.) - wykładziny o grubości co najmniej 2 mm.  
3. Wykładziny PVC z warstwą izolacyjną (tekstylną lub ze spienionego PVC) powinny charakteryzować się wskaźnikiem tłumienia 
dźwięków uderzeniowych. Spodnia warstwa izolacyjna powinna być na całej powierzchni trwale zespolona z warstwą użytkową z 
PVC.  
4. Wykładziny PVC antyelektrostatyczne powinny charakteryzować się opomością elektryczną, szczegółowe wymagania w tym 
zakresie, w zależności od wymagań użytkowych, powinien określać projekt.  
5. Do przyklejania wykładzin PVC należy stosować kleje zalecane przez producenta określonej wykładziny oraz w obowiązujących 
instrukcjach technologicznych. Stosowane kleje powinny' zapewniać trwałe połączenie przyklejanej wykładziny z podkładem oraz 
nie powinny oddziaływać szkodliwie na podkład i wykładzinę.  
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6. Kleje stosowane do przyklejania wykładziny z warstwą izolacyjną z włókien roślinnych, a także wykładziny z PVC powlekanego 
na tkaninie powinny być bioodporne.  
7. Do wygładzania powierzchni podkładu powinny być stosowane masy wygładzające zapewniające należytą przyczepność do 
podkładu, krótki czas wysychania i twardnienia oraz nie powodujące obniżenia właściwości wytrzymałościowych podkładu.  
8. Preparaty stosowane do gruntowania powierzchni podkładów powinny charakteryzować się krótkim czasem wsiąkania i schnięcia 
oraz powinny być niepalne i nieszkodliwe dla zdrowia oraz innych materiałów podłogowych.  
9. Do wykańczania posadzek przy ścianach powinny być stosowane listwy podłogowe z polichlorku winylu w kolorze 
dostosowanym do barwy wykładziny.  
10. Do spawania płytek i arkuszy PVC należy stosować sznur spawalniczy z plastyfikowanego PVC w kolorze dostosowanym do 
koloru spawanej wykładziny, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej; średnica sznura spawalniczego powinna wynosić 4-5 mm.  
11. Do wykańczania powierzchni posadzek z wykładzin PVC należy stosować specjalne pasty emulsyjne; pasty nie powinny 
oddziaływać szkodliwie na wykładzinę oraz nie powinny wydzielać trwałego zapachu.  
 
Materiały do posadzek cementowych i lastriko  
1. Do wykonywania posadzek Z betonu i zaprawy cementowej należy dobierać materiały ( cement, kruszywa, wypełniacze) 
najbardziej odpowiadające celowi zastosowania, odpowiadające normom państwowym, a w odniesieniu do materiałów 
nieznormalizowanych  wymaganiom określonym w świadectwach ich dopuszczenia do stosowania w budownictwie.  
2. Do wykonywania posadzek cementowych należy stosować beton zwykły, beton odporny na ścieranie oraz mieszankę lastrykową  
3. Do przygotowania mieszanki lastrykowej powinny być stosowane grysy kamienne oraz cement portlandzki 35 lub cement 
portlandzki biały 35. Pigmenty stosowane do barwienia zaprawy cementowej lub mieszanki lastrykowej powinny być odporne na 
działanie cementu, n p czerwień żelazowa, ochra, żółcień żelazowa, ultramaryna, czerń żelazowa. Płytki lastrykowe powinny być 
zgodne z wymaganiami.  
 
Materiały do posadzek z płytek  
1. Do wykonywania posadzek z płytek gresowych itp stosować materiały wg projektu budowlanego i technologii wykonania 
podanymi przez producenta.  
 

Piasek  
Piasek na podsypkę cementowo-piaskową i piaskową powinien odpowiadać wymaganiom 8N-8-1113.  

Cement  
Cement do podsypki cementowo-piaskowej powinien spełniać wymagania normy PN/B-30000 i być marki nie mniejszej niż "25"  
Woda nie powinna pochodzić ze źródeł budzących wątpliwości i powinna odpowiadać wymaganiom normy PN- 88/8-32250.  
 

3. SPRZĘT 
 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w S T OO.OO.OO. Wymagania ogólne.  
 
4. TRANSPORT  
 
Ogólne warunki stosowania transportu podano w S T 00.00.00. Wymagania ogólne. Wyciąg budowlany, żuraw  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
 
Dylatacje w konstrukcjach podłóg  
1. W konstrukcjach podłóg powinny być uwzględnione szczeliny: dylatacyjne, izolacyjne i przeciwskurczowe.  
2. Szczeliny dylatacyjne powinny występować w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz w miejscach, w których zachodzi 
potrzeba wyeliminowania szkodliwego wpływu rozszerzalności cieplnej i Pęcznienia materiałów.  
3. Szczelin y izolacyjne powinny być stosowane dla oddzielenia podłogi od innych elementów konstrukcji budynku ( ścian, słupów, 
schodów itp.) lub oddzielenia konstrukcji podłogi od podłoża albo posadzki od podkładu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podłogi 
stanowi jednocześnie szczelinę izolacyjną Szczeliny izolacyjne powinny występować w miejscach zmiany grubości podkładu oraz w 
miejscach styku różnych konstrukcji podłóg.  
4. Szczeliny przeciwskurczowe należy wykonywać w podkładach z zaprawy cementowej lub betonu. Powinny one dzielić 
powierzchnię podłogi na pola powierzchni nie większej .niż  6  p długości boku prostokąta nie przekraczającej 6 m. Na wolnym 
powietrzu pole między szczelinami nie powinno przekracza 5 m przy największej długości boku -3 m. Szczeliny przeciwskurczowe 
w podkładzie cementowym powinny być wykonane jako nacięcia o głębokości równej 113-1/2 grubości podkładu.  
 
Wykonywanie warstw izolacyjnych  
Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe  

Wymagania podstawowe  
1. Rodzaj i grubość materiału izolacji cieplnej albo przeciwdźwiękowej powinny być podane w projekcie konstrukcji podłogi.  
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2. Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być wykonana z materiału wstanie powietrzno-suchym 
Izolacje z materiałów nasiąkliwych powinny być chronione przed zwiększeniem stanu wilgotności w czasie wykonywania robót i po 
ich zakończeniu.  
3. Izolacja cieplna lub przeciwdźwiękowa w konstrukcji podłogi powinna być ułożona szczelnie oraz w taki sposób, aby zapobiec 
tworzeniu się mostków cieplnych lub dźwiękowych. Izolacje wykonywane z płyt powinny być układane na spoinę mijaną.  
4. Materiały izolacyjne podatne na korozję biologiczną powinny być zabezpieczone solowym preparatem przeciwgrzybowym. 
Stosowanie do tego celu preparatów oleistych jest zabronione.  
5. Ułożona warstwa izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej powinna być chroniona w czasie dalszych robót przed uszkodzeniami 
Roboty te powinny być tak organizowane, aby ruch pieszy lub transport materiałów, nie odbywał się po powierzchni warstwy 
izolacyjnej, lecz na ułożonych na niej deskach lub pomostach.  
 

Wykonanie izolacji  
1. Materiał izolacyjny należy układać na podłożu, którego wilgotność nie może przekraczać 3% lub na izolacji przeciwwilgociowej 
lub paroszczelnej  
2. 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.  
3. Podłoże pod izolację cieplną lub przeciw-dźwiękową powinno być równe i poziome. W przypadku nierówności przekraczających 
:t 5 mm podłoże powinno być wyrównane. Jako warstwa wyrównawcza może być zastosowana warstwa suchego piasku o grubości 
1-2 cm.  
4. Przed rozpoczęciem układania izolacji przeciwdźwiękowej na stropie międzypiętrowym, zaliczanym do l lub II grupy, należy 
umieścić wzdłuż ścian pasek materiału izolacyjnego o szerokości równej wysokości konstrukcji podłogi Pasek izolacyjny powinien 
być punktowo przymocowany do ściany (np. asfaltową pastą emulsyjną)  
 
Izolacje przeciwwilgociowe  

Wymagania ogólne  
1. W celu ochrony konstrukcji podłogi od dołu przed działaniem wilgoci gruntowej, należy stosować izolację, z papy asfaltowej (z 
co najmniej dwóch warstw papy), jeżeli projekt nie przewiduje inaczej.  
2. W celu zabezpieczenia konstrukcji podłogi przed możliwością zawilgocenia w czasie eksploatacji, należy zastosować izolację z 
co najmniej dwóch warstw papy asfaltowej przyklejonej do podkładu i sklejonej między sobą lepikiem asfaltowym, jeżeli projekt nie 
przewiduje inaczej  
3. W celu zabezpieczenia konstrukcji podłogi przed zawilgoceniem wskutek dyfuzji pary wodnej przez przegrodę &tropową, należy 
od strony pomieszczenia o większej wilgotności bezwzględnej zastosować izolację paroszczelną Rodzaj materiału i jego grubość 
powinny być określone w projekcie.  
4. Ochronę warstwy izolacji termicznej lub przeciwdźwiękowej przed zawilgoceniem wodą zarobową przy wykonywaniu podkładu 
monolitycznego uzyskuje się stosując warstwę ochronną z papy asfaltowej izolacyjnej sklejonej na zakład o szerokości co najmniej 5 
cm lepikiem asfaltowym na gorąco albo warstwy z folii polietylenowej.  
5. Izolacje powłokowe lub- papowe wewnątrz pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi powinny być wykonywane z lepików i 
pap asfaltowych  
6. Izolacja przeciwwilgociowa powinna być szczelna, ciągła i dobrze przylegająca do podłoża lub podkładu. Na powierzchni izolacji 
nie powinny występować pęcherze, fałdy, dziury, odpryski oraz inne podobne uszkodzenia.  
7. Powierzchnia podłoża lub podkładu pod izolację przeciwwilgociową z materiałów bitumicznych powinna być równa i czysta. Pod 
izolację z tworzyw sztucznych powierzchnia podłoża lub podkładu powinna być również gładka.  
8. Izolacje z materiałów bitumicznych należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 5°C, natomiast z folii z tworzyw 
sztucznych -w temperaturze nie niższej niż 15°C.  
 
Wykonanie podkładów  
1. Temperatura powietrza przy wykonaniu podkładów cementowych oraz w ciągu co najmniej 3 dni po wykonaniu nie powinna być 
niższa niż 5°C.  
2. Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy przygotowywać przez mechaniczne zmieszanie -składników według 
receptury określonej przez laboratorium zakładowe. Zaprawa powinna mieć konsystencję gęstą (5-7 cm zanurzenia stożka 
pomiarowego), a mieszanka betonowa powinna mieć konsystencję wilgotną lub gęstoplastyczną.  
3. Ilość spoiwa w podkładach cementowych powinna być ograniczona do ilości niezbędnej; ilość cementu w podkładach 
cementowych nie powinna być większa niż 400 kg m3.  
4. Zaprawę cementową lub mieszankę betonową należy układać niezwłocznie po przygotowaniu między listwami kierunkowymi o 
wysokości równej grubości podkładu z zastosowaniem ręcznego lub mechanicznego zagęszczania z równoczesnym wyrównaniem i 
zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie dopuszcza się nawilżania podkładu lub nakładania drobnoziarnistej zaprawy   
5. Podkład powinien mieć powierzchnię równą, stanowiącą płaszczyznę poziomą lub pochyloną, zgodnie z ustalonym spadkiem. 
Powierzchnia podkładu sprawdzana dwumetrową łatą, przykładaną w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywać prześwitów 
większych niż 5 mm. Odchylenie powierzchni podkładu od płaszczyzny (poziomej lub pochylonej) nie powinny przekraczać 2 
mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości pomieszczenia.  
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6. Podkłady zbrojone należy wykonywać w dwóch warstwach, tj. najpierw warstwę o grubości równej połowie grubości podkładu, a 
po ułożeniu zbrojenia uzupełnienie mieszanką betonową do pełnej grubości podkładu. Grubość poszczególnych warstw powinna być 
wyznaczana za pomocą listew kierunkowych o odpowiedniej wysokości.  
7. W świeżym podkładzie cementowym powinny być wykonane szczeliny przeciwskurczowe przez nacięcie brzeszczotem packi 
stalowej na głębokość 1/3-1/2 grubości podkładu. Rozstaw szczelin skurczowych nie powinien przekraczać 6 m, a w korytarzach – 2 
- 2,5-krotnej ich szerokości, jeżeli w projekcie nie ustalono inaczej  
8. W ciągu pierwszych 7 dni podkład powinien być utrzymany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folią polietylenową lub 
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wodą  
 
Wykonanie posadzki z PCV  
1. 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.  
2. Temperatura powietrza w pomieszczeniach, w których wykonuje się posadzki nie powinna być niższa niż 15°C i powinna być 
zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonywaniem robót, w trakcie ich wykonywania oraz w okresie wysychania kleju.  
3. Podkład wykazujący usterki powierzchni należy wyrównać odpowiednią masą wygładzającą; grubość warstwy wygładzającej 
powinna wynosić 1-2 mm.  
4. Przed przystąpieniem do układania wykładziny PVC podkład powinien być dokładnie oczyszczony i odkurzony. Podkład przed 
przyklejeniem wykładziny zagruntować odpowiednim gruntownikiem. Podkład cementowy wymaga zagruntowania, jeżeli wykazuje 
ślady pyłu-  
5. Wszystkie materiały, a szczególnie wykładziny podłogowe PVC i kleje, należy dostarczyć do pomieszczeń, w których będą 
stosowane, co najmniej na 24 godz. przed układaniem.  
6. Wykładzina arkuszowa powinna być na 24 godz. przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, pocięta na arkusze odpowiednie do 
wymiarów pomieszczenia j 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  
7. W pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z płytek lub arkuszy tego samego rodzaju, barwy i wzoru. 
8. Płytki mogą być układane w pomieszczeniu równolegle do ścian lub skośnie pod kątem 45°. Układ płytek należy tak zaplanować, 
aby w obrębie drzwi wejściowych posadzka była ułożona z całych płytek.  
9. 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.  
10. Styki arkuszy powinny być dopasowane przez jednoczesne przecięcie obu zachodzących na siebie brzegami arkuszy.  
11. Płytki i arkusze z PVC należy przyklejać przy użyciu klejów zalecanych przez producenta określonej wykładziny oraz w 
obowiązujących instrukcjach technologicznych. Kleje dyspersyjne powinny być nanoszone na podkład równomierną warstwą, przy 
użyciu packi ząbkowanej. Kleje rozpuszczalnikowe kontaktowe należy nanosić na podkład i spód wykładziny za pomocą packi 
gładkiej  
12. Płytki i arkusze PVC powinny być przyklejone do podkładu całą powierzchnią, zapewniając posadzce mocne i trwałe związanie 
z podkładem. Nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nieprzyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, 
odstających brzegów płytek lub arkuszy PVC itp. Wszelkie zanieczyszczenia klejem powierzchni posadzki należy niezwłocznie 
usunąć.  
13. Arkusze wykładziny lub płytki należy ułożyć szczelnie; dopuszczalna szerokość spoin nie powinna być większa niż: 0,5 mm -
między arkuszami oraz 0,8 mm -między płytkami.  
14. Spoiny między arkuszami lub pasami płytek powinny tworzyć linię prostą; w pasach płytek dopuszcza się mijankowy układ 
spoin. Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynosić nie więcej niż l mm/m i 5 mm na całej  
15. Powierzchnia posadzki z płytek lub 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 nie powinno być większe niż 2 mm/m i 5 mm na całej długości lub szerokości 
pomieszczenia.  
16. Łączenie posadzek z płytek lub arkuszy z PVC z posadzkami-z innych materiałów należy wykonać za pomocą wkładek lub 
listew progowych z PVC, nierdzewnych kształtowników metalowych lub progów drewnianych.  
17. W pomieszczeniach narażonych w czasie eksploatacji na zawilgocenie oraz w pomieszczeniach o wysokich wymaganiach 
higieniczno-sanitarnych 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  
18. 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.  
19. Posadzki z płyt lub arkuszy antyelektrostatycznych należy wykonać ściśle według projektu, który powinien uwzględniać 
rozmieszczenie sieci uziemiającej oraz płyt i arkuszy wykładziny. a także szczegółowe zalecenia. Do przyklejania taśm sieci 
uziemiającej oraz wykładziny antyelektrostatycznej należy stosować specjalne kleje prądoprzewodzące. Spoiny między płytami 
powinny być spawane  
 
Wykonanie posadzek z płytek ceramicznych i gresowych  
1. Do wykonania posadzek z płytek można przystąpić dopiero po zakończeniu robót budowlanych stanu surowego i robót 
tynkarskich oraz robót instalacyjnych wraz Iz próbami ciśnieniowymi instalacji.  
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W pomieszczeniach. w których wykonuje posadzki z płytek kamionkowych układanych na zaprawie cementowej lub klejach. 
temperatura powietrza nie powinna być niższa niż 5°C. Temperaturę tę należy zapewnić, na co najmniej dwa dni przed 
rozpoczęciem robót oraz w czasie wiązania i twardnienia zaprawy.  
2. Przy wykonywaniu posadzek chemoodpornych z płytek kamionkowych układanych na kitach asfaltowych temperatura nie 
powinna być niższa niż 10°C, a na kitach krzemianowych lub z żywic-syntetycznych -nie niższa 15°C. Materiały używane do 
wykonania posadzki powinny znajdować się w pomieszczeniach o wymaganej temperaturze, co najmniej 24 godz. przed 
rozpoczęciem robót.  
3. W pomieszczeniu posadzka powinna być wykonana z płytek tego samego rodzaju. barwy, typu i gatunku. Jeżeli projekt nie 
przewiduje inaczej. Posadzki chemoodpome powinny być wykonywane z płytek o wymiarach, co najmniej 150X150 mm.  
4. W miejscach przebiegu dylatacji konstrukcji budynku powinna być wykona w posadzce szczelina dylatacyjna. W posadzce ze 
spadkiem szczelina dylatacyjna powinna być wykonana na linii wodorozdziału.  
5. Przy układaniu płytek kamionkowych na zaprawie- płytki o wymiarach 100X100 mm i większych powinny być układane na 
warstwie zaprawy cementowej marki 12, o grubości, co najmniej 15 mm. Posadzka powinna być układana na świeżym podkładzie 
cementowym. bezpośrednio po jego wstępnym stwardnieniu, nie później jednak niż po upływie 3 dni. Posadzki z płytek o 
wymiarach 20X20. 50 X50 mm, naklejane na papier powinny być układane na świeżym wyrównanym podkładzie bezpośrednio po 
jego wstępnym stwardnieniu, na cienkiej równo naniesionej warstewce rzadkiej zaprawy cementowej I. 3 o grubości 2-3 mm. Płytki 
powinny być wciśnięte w rzadką zaprawę.  
6. Płytki o wymiarach 1 OOX 100 mm i większe powinny być wilgotne, lecz nie całkowicie nasycone wodą. Powinny być 
zanurzone w wodzie bezpośrednio przed zastosowaniem na przeciąg kilkunastu sekund. Płytki naklejone na papier układa się bez 
zwilżania, lecz na rzadkiej zaprawie.  
7. Papier łączący arkusze płytek powinien być usunięty bezpośrednio po ułożeniu płytek przez odspojenie po przekątnej arkusza, po 
uprzednim nawilżeniu papieru.  
8. Spoiny między płytkami układanymi na zaprawie cementowej powinny mieć szerokość umożliwiającą dokładne wypełnienie 
zaprawą, tj. praktycznie 1-2 mm. Szerokość spoin powinna być jednakowa i kontrolowana przy układaniu. Spoiny między 
poszczególnymi arkuszami płytek naklejonych na papier powinny być takiej samej szerokości, jak spoiny między naklejonymi 
płytkami.  
Spoiny powinny przebiegać prostoliniowo. W posadzkach z gorsecików lub listków spoiny prostoliniowe powinny być styczne do 
wypukłości płytek. Dopuszczalne odchylenie linii spoin od linii prostej nie powinno wynosić więcej niż 2 mm na I m i 3 mm na 
całej długości lub szerokości pomieszczenia  
9. Do wypełniania spoin można przystąpić dopiero po kilku dniach od ułożenia płytek. Należy stosować rzadką zaprawę cementową 
o proporcji I: l -I. 2 z drobno przesianym piaskiem. Przed spoinowaniem posadzka powinna być zwilżona wodą, która nie powinna 
stać w spoinach. Po lekkim stwardnieniu zaprawy, lecz przed jej związaniem, powierzchnia posadzki powinna być dokładnie 
oczyszczona.  
10. Przy układaniu posadzek chemoodpornych z płytek kamionkowych grubość warstwy kitu powinna wynosić:  

a) kitu asfaltowego -7± l mm,  
b) kitu z żywic syntetycznych – 4 ± I mm,  
c) kitu krzemianowego -10 ± l mm, jeżeli projekt nie przewiduje inaczej.  

11 Szerokość spoin przy układaniu płytek na kitach chemoodpornych na docisk powinna wynosić 2-3 mm, a przy spoinach 
przeznaczonych do późniejszego wypełnienia kitem -7 ± 1 mm  
12. Posadzka powinna być na całej powierzchni ściśle połączona z podkładem.  
13. Posadzkę z płytek kamionkowych należy wykończyć przy ścianach lub innych elementach budynku cokolikiem z płytek 
kamionkowych zwykłych, jeżeli projekt nie przewiduje użycia specjalnych kształtek cokołowych. Przy posadzkach 
chemoodpomych wysokość cokołu nie powinna być mniejsza niż 25 cm.  
14. Posadzka powinna być czysta. Ewentualne zabrudzenia kitem lub zaprawą należy usuwać niezwłocznie w czasie układania 
płytek. Posadzka układana na zaprawie po umyciu powinna być dodatkowo zmyta 5-proc roztworem kwasu solnego w celu 
usunięcia nalotu wapiennego  
15. Powierzchnia posadzki powinna być równa i stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym pochyleniu i spadku) 
Nierówności powierzchni mierzone jako prześwity między dwumetrową łatą a posadzką nie powinny wynosić więcej niż 5 mm na 
całej długości łaty. Dopuszczalne odchylenia posadzki od płaszczyzny poziomej lub od ustalonego spadku nie powinno być większe 
niż  5 mm na całej długości lub szerokości posadzki  
 
Posadzki cementowe i lastrykowe  
Wymagania podstawowe  
1. Na spoiwie cementowym mogą być wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuwarstwowe  

a) z zaprawy cementowej lub mieszanki betonowej,  
b) z betonu odpornego na ścieranie,  
c) lastrykowe,  
d) posadzki z płytek lastrykowych lub płyt betonowych,  

2. Posadzki na spoiwie cementowym należy wykonywać zgodnie z projektem, który powinien określić rodzaj konstrukcji podłogi 
wg p. 25.2, rodzaj posadzki, grubość warstw, markę zaprawy lub klasę betonu, wielkość spadków, rozmieszczenie wpustów 
podłogowych oraz szczelin dylatacyjnych.  
Przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie projekt powinien określać również wymaganą odporność na ścieranie Przy 
posadzkach lastrykowych projekt powinien określać również rodzaj kruszywa dla warstwy wierzchniej.  
3. Podkład pod posadzki na spoiwie cementowym powinien wykazywać wytrzymałość na ściskanie określoną w projekcie w 
zależności od przewidywanych obciążeń użytkowych nie niższą jednak niż:  

a) przy posadzkach z betonu odpornego na ścieranie,- 16 MPa,  
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b) przy posadzkach pozostałych -10 MPa.  
4. Beton odporny na ścieranie powinien mieć klasę co najmniej B-25 Inne posadzki na spoiwie 

cementowym powinny wykazywać wytrzymałość na ściskanie co najmniej 20 MPa. a na zginanie 

co najmniej 4 MPa  

5. Posadzki na spoiwie cementowym powinny być związane z podkładem lub podłożem. Zawartość cementu w posadzce nie 
powinna przekraczać zawartości cementu w podkładzie lub podłożu więcej niż o 100 kg/m3.Jeżeli różnica ta wynosi- więcej niz. 
50%, między podłożem a posadzką powinna być wykonana warstwa wyrównawcza o grubości co najmniej 20 mm z betonu lub 
zaprawy o zawartości ok. 300 kg cementu na I m betonu. W dwuwarstwowych posadzkach z betonu odpomego na ścieranie 
zawartość cementu w warstwie spodniej powinna wynosić co najmniej 450 kg/m3.  
6. W posadzkach na spoiwie cementowym powinny być wykonane szczeliny dylatacyjne w 

miejscach i o szerokości szczelin dylatacji konstrukcji budynku oraz szczeliny:  

a) izolacyjne: 
-oddzielające posadzkę wraz z całą konstrukcją podłogi od pionowych elementów budynku (ścian, fundamentów pod 
maszyny, słupów itp. -dzielące fragmenty posadzki o wyraźnie różniących się wymiarach  
-w miejscach, gdzie występują w podkładzie naprężenia rozciągające (np. nad krawędziami płyt stropowych na podporach),  
-wzdłuż linii rozgraniczających wyraźnie odmienne obciążenia użytkowe lub różne rodzaje posadzki,  

 b) przeciwskurczowe w odstępach nie większych niż 6 m, przy czym powierzchnia pola zbliżonego do kwadratu nie 
powinna przekraczać 36 m2 przy posadzkach z betonu zwykłego i zaprawy cementowej, 25 m2 przy posadzkach 
dwuwarstwowych z betonu odpornego na ścieranie przy posadzkach jednowarstwowych; mniejsze od podanych odstępy szczelin 
przeciwskurczowych należy stosować wszędzie tam, gdzie trzeba się liczyć z większym skurczem (np. przy posadzkach na 
wolnym powietrzu).  

7. Posadzki lastrykowe powinny być podzielone na pola o powierzchni nie przekraczającej 4 m' wewnątrz budynku oraz 2-2,5 m na 
zewnątrz budynku za pomocą pionowych wkładek z materiału podatnego na szlifowanie (np. z płaskownika mosiężnego, paska z 
polichlorku winylu) osadzonych w podkładzie. 9. Grubość posadzek powinna wynosić nie mniej niż:  

a) posadzek cementowych związanych z podkładem lub podłożem  
-25 mm, ułożonych na poziomej warstwie izolacyjnej  
-35 mm, ułożonych na warstwie izolacji cieplnej lub przeciwdźwiękowej  
-40 mm (przy posadzkach dwuwarstwowych -warstwa użytkowa 15 mm, podkład 25 mm),  

b) posadzek z betonu odpornego na ścieranie, związanych z podłożem lub podkładem  
-40 mm (przy posadzkach dwuwarstwowych -warstwa użytkowa 10 mm, warstwa spodnia 30 mm),  

c), posadzek lastrykowych  
-50 mm, w tym warstwa użytkowa -15 mm.  

10. Jeżeli projekt przewiduje barwną posadzkę, do barwienia zaprawy powinny być użyte pigmenty odporne na działanie cementu w 
ilości nie większej niż 10% masy cementu.  
11. Jeżeli projekt przewiduje spadki posadzki -powinny być one wyrobione w podkładzie. Szczeliny dylatacyjne muszą występować 
w liniach wododziałów. 
12. Pola posadzki lastrykowej o powierzchni większej niż 4 m2 wewnątrz budynku oraz 3 m2 na zewnątrz budynku (np. na tarasie) 
powinny być wzmocnione siatką stalową ułożoną na powierzchni warstwy spodniej (podkładu), bezpośrednio pod warstwą 
lastrykową.  
 
Wykonanie posadzki cementowej i z lastrico  
1. Warunki przystąpienia do wykonywania posadzki oraz wymagania dotyczące temperatury pomieszczeń - analogiczne jw.  
2. Podłoże lub podkład powinny być trwałe, nieodkształcalne, o powierzchni czystej i szorstkiej  
3 Podłoże gruntowe wzmocnione ubitym tłuczniem kamiennym powinno być wyrównane przez zalanie rzadką zaprawą cementową 
marki 16  
4. Posadzki związane z podkładem powinny być układane metodą świeże na świeże", tj. bezpośrednio po Jego wstępnym 
stwardnieniu. Jeżeli posadzka ma być ułożona na wcześniej wykonanym podłożu lub podkładzie - jego powierzchnia powinna być 
schropowacona przez na kucie i nasycona wodą. Na tak przygotowany podkład należy nanieść rzadką zaprawę cementową I 3 i 
wetrzeć ją w podkład za pomocą szczotki, a następnie układać warstwę posadzki.  
5 Przy posadzkach barwionych pigment powinien być dokładnie wymieszany z zaprawą przeznaczoną do wykonania warstwy 
wierzchniej -w posadzkach dwuwarstwowych lub z całą zaprawą -w posadzkach jednowarstwowych.  
6. W posadzkach z zaprawy cementowej, mieszanki betonowej lub lastrykowej maksymalna wielkość ziaren kruszywa nie powinna 
przekraczać 1/3 grubości posadzki W posadzkach odpornych na ścieranie największe dopuszczalne wielkości ziaren kruszywa 
wynoszą przy grubości warstwy 10 mm -4 mm, przy grubości warstwy 20 mm -8 mm, powyżej 30 mm -16 mm.  
7. Do zaprawy cementowej lub mieszanek betonowych mogą być stosowane dodatki chemiczne (np. uplastyczniające, 
uszczelniające, przyspieszające wiązanie) na podstawie receptur laboratorium zakładowego  
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8. Mieszankę betonową, zaprawę cementową lub mieszankę lastrykową, z której wykonano posadzkę należy dokładnie zagęścić, a 
powierzchnię wyrównać i zatrzeć na gładko.  
9. Powierzchnia posadzki powinna być równa i powinna stanowić płaszczyznę poziomą albo o określonym spadku. Posadzka nie 
powinna wykazywać nierówności powierzchni mierzonych jako prześwity między  
-dwumetrową łatą kontrolną a posadzką większych niż 5 mm. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w S T 00.00.00  
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z PN-68/B-10020  
 

7. OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S T 00.00.00  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w S T 00.00.00  
Sprawdzeniu podlegają:  
-zgodność wykonania robót z projektem jakość wykonanych robót  
W wyniku odbioru należy:  
-dokonać wpisu do dziennika budowy o poprawności wykonania czynności.  
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami PN-
68/B-10020, PB i S T  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S T 00.00.00  
Płatność za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokółem odbioru elementów robót  
 
Cena obejmuje:  
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, wykonanie:  
-robót wymienionych w pkt 5  
-czynności mających na celu zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska  
-uporządkowania terenu budowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

 Aprobaty i instrukcje producentów materiałów oraz:  
 PN-82/B-02020 Ochrona cieplna budynków. Wymagania i obliczenia (z późniejszymi zmianami).  
 PN-83/B-06256 Beton odporny na ścieranie.  
 PN-79/B-O6711 Kruszywa mineralne. Płaski do zapraw budowlanych.  

 

03.05.01 Tynki i okładziny  
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST  
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót  
 
1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie oraz 
wykonania robót zawartych w PB.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
Ustalenia zawarte w ST mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze -tynki i okładziny wewnętrzne 
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S T 00.00.00  
 
2. MATERIAŁY  
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Materiały do wykonywania tynków  
Spoiwa  
1. Cement, wapno i gips powinny spełniać wymagania podane w normach państwowych.  
 
Piasek i woda  
1. Piasek powinien spełniać wymagania obowiązującej normy przedmiotowej, a w szczególności. nie zawierać domieszek 
organicznych,  
-mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25--0,5 mm, piasek średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek 
gruboziarnisty 1,0-2,0 mm,  
-przy zastosowaniu cementu białego lub kolorowego zawartość pyłów mineralnych o średnicy poniżej 0,05 mm nie powinna być 
większa niż 1% masy cementu.  
2. Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnich -średnioziarnisty.  
3. Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm.  
4. Woda zarobowa powinna spełniać wymagania podane w normie państwowej na wodę do celów budowlanych.  
 
Przygotowanie zapraw tynkarskich  
1. Zaprawę wapienną zaprawę cementowo-wapienną zaprawę gipsową i gipsowo-wapienną zaprawę cementową oraz zaprawę 
cementowo-glinianą należy przygotowywać w sposób podany w PN.  
2. Zaprawę gipsową należy przygotowywać w czystym naczyniu, wsypując gips do wody małymi porcjami. Wskaźnik wodno-
gipsowy powinien wynosić 0,8-0,7.  
Do zapraw gipsowych można stosować następujące opóźniacze czasu wiązania:  

-mleko wapienne zamiast wody zarobowej,  
-wapno hydratyzowane mieszane z gipsem w ilości wagowej 5-20% gipsu,  

 
Materiały do wykonywania okładzin ceramicznych  
Spoiwa  
1. Zaprawa klejowa ATLAS powinna spełniać wymagania podane w normach państwowych i instrukcjach producenta  
 
Płytki ceramiczne ścienne  
1. Płytki ceramiczne ścienne glazurowane posiadające atest ITB oraz spełniający wymagania podane w normach państwowych i 
instrukcjach producenta. Płytki powinny spełniać wymogi norm PN EN 99- nasiąkliwość > 10%; wytrzymałość na zginanie 15 MPa 
PN EN 100; twardość min. 3- PN EN 101, Odporność termiczna wg PN EN 104; odporne na działanie środków chemicznych min. 
KL.B wg PN EN 122, odporne na plamienie min KL. 2 wg PN EN 122  
 
Materiały do wykonywania okładzin z suchych tynków gipsowo-kartonowych  
Konstrukcja szkieletu z profili zimnogiętych stalowych systemowa np. Nida Gips, Knauf itp. posiadające aprobatę ITB oraz płyty 
gipsowo-kartonowe gr 12,5 mm spełniające wymagania podane w normach państwowych i instrukcjach producenta.  
 

3. SPRZĘT  
 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w S T 00.00.00 Wymagania ogólne.  
Zakład Produkcji Betonów;  
Betoniarki na budowie  
 
Dozowanie składników  
1. Składniki zapraw powinny być dozowane wg masy (z wyjątkiem wody).  
2. Celem dokładnego dozowania zaleca się stosowanie dozowania dwuetapowego, w którym najpierw jest odważana w sposób 
przybliżony (przy szybkim podawaniu materiałów) znaczna część materiału w krótkim czasie, a następnie powoli i dokładnie 
pozostała niewielka część.  
3. Objętość składników jednego zarobu nie powinna być mniejsza niż 0,9 pojemności betoniarki, w której te składniki mają być 
mieszane.  
 
4. TRANSPORT  
 
Wyciąg budowlany, żuraw  
Transport za pomocą pomp i urządzeń pneumatycznych  
1. Transport za pomocą pomp lub urządzeń pneumatycznych można stosować przy odległości do 300 m lub przy wysokości do 35 
m, przy dużych ilościach mieszanki betonowej i zapewnionej ciągłości betonowania.  
2. Trasy przewodów do transportu mieszanki betonowej powinny mieć w planie i w profilu pionowym możliwie najmniejszą liczbę 
załamań Złącza przewodów powinny być szczelne  
3. Przekrój przewodów powinien być dobrany do uziarnienia kruszywa użytego do przygotowania mieszanki betonowej.  
4. Przed przystąpieniem do tłoczenia mieszanki betonowej urządzenie transportujące powinno być zbadane na ciśnienie 
hydrauliczne.  
5. Ustalone składy i ciekłość mieszanki betonowej powinny być sprawdzone i skorygowane na podstawie próbnych przepompowań.  
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Do przewozu może być stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Środki transportu powinny zabezpieczać załadowane 
wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione wystających gwoździ i innych 
ostrych elementów. Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki zapewniające stabilność i zwartość ładunku.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
 
Uwarunkowania ogólne przystąpienia do wykonywania robót tynkowych  
1. Przed przystąpieniem do wykonywania robót tynkowych powinny być zakończone wszystkie roboty stanu surowego, roboty 
instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadzone ościeżnice drzwiowe i okienne oraz wbudowane meble, o ile są 
wstawiane w nieotynkowane wnęki. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się osadzanie mebli wbudowanych po wykonaniu 
tynków  
2. Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C i pod warunkiem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek poniżej O°C. 
W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków zabezpieczających, zgodnie 
z Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur ITB, Warszawa 1988.  
3. Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed nasłonecznieniem dłuższym niż dwie 
godziny dziennie. Należy je osłaniać matami, daszkami lub w inny odpowiedni, sposób.  
4. W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne powinny być w czasie 
wiązania i twardnienia, t j. w ciągu I tygodnia, zwilżane wodą.  
 

Przygotowanie podłoży  

Podłoże z elementów ceramicznych i cegły wapienno-piaskowej  
1. W murze ceglanym spoiny powinny być nie zapełnione zaprawą na głębokość 10-15 mm od lica muru, Jeżeli mur jest wykonany 
na spoiny pełne, należy je wyskrobać na głębokość jak wyżej Tub zastosować specjalne środki zapewniające należytą przyczepność 
tynku do podłoża.  
2. Przed rozpoczęciem tynkowania stropów ceglanych należy usunąć zaprawę wystającą ze spoin dolne półki belek stalowych 
powinny być osiatkowane.  
3. Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z rdzy i substancji tłustych 
Plamy z substancji tłustych można usunąć przez zmycie 10-procentowym roztworem szarego mydła lub przez wypalenie lampą 
benzynową Nadmiernie suchą powierzchnię muru należy zwilżyć wodą  

Wykonywanie tynków trójwarstwowych  
1. 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 wykonywać według pasów lub listew kierunkowych. W odróżnieniu od tynków pospolitych trójwarstwowych 
tynki o szczególnie starannym pionowaniu, poziomowaniu i zacieraniu zwane są tynkami doborowymi (kat. IV), a jeżeli ponadto 
gładź jest zacierana packą obłożoną filcem -tynkami doborowymi filcowanymi (kat. IV). Tynki trójwarstwowe z zaprawy 
cementowej o specjalnym wykonaniu gładzi, tzw." tynki wypalane mogą być wykonywane w pomieszczeniach mokrych  
2. Obrzutkę we wszystkich odmianach tynku należy wykonywać wg PN  
3. Narzut tynków trójwarstwowych powinien być wykonywany zgodnie z PN, przy czym przy wykonywaniu tynków doborowych 
kat. IV i IV f należy stosować dodatkowo wyrównujące pasy lub listwy. Narzut tynków wypalanych należy wykonywać z zaprawy 1 
cementowej I: 2. Marka zaprawy zastosowanej na narzut tynków wypalanych nie powinna być niższa niż zastosowanej na obrzutkę.  
4. Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania V warstwa gładzi powinna 
być mocno dociskana do warstwy narzutu. Zaprawa stosowana do wykonania gładzi powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-
10 cm zanurzenia stożka pomiarowego  
Należy stosować zaprawy:  

a) wapienne (I: 3, I: 2,5 lub 1:2),  
b) gipsowo-wapienne o stosunku wapno: piasek jak w p. a) z dodatkiem gipsu nie większym niż 20% w stosunku do objętości 

wapna,  
c) 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 wykonywać z zaprawy cementowo-wapiennej o stosunku 1:.2  
5. Do wykonywania gładzi tynków trójwarstwowych pospolitych (kat. III) należy stosować do zaprawy drobny piasek przesiany o 
uziarnieniu 0,25-{),5 mm. Gładź należy zacierać jednolicie gładką packą drewnianą.  
6. Wyprawy elewacyjne z mas tynkarskich powinny być wykonywane przy zachowaniu następujących zasad:  

a) wyprawy elewacyjne można wykonywać nie wcześniej niż po 3 dniach od naklejenia siatki z włókna szklanego na 
styropianie,  

b) wyprawy najeży wykonywać w temperaturach nie niższych niż 5°C i nie wyższych niż 25°C,  
c) niedopuszczalne jest wykonywanie wypraw elewacyjnych w czasie opadów atmosferycznych, silnego wiatru oraz podczas 

dni upalnych,  
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Wykonywanie tynków dwuwarstwowych  
1. Tynki dwuwarstwowe z zaprawy cementowo-wapiennej mogą być stosowane na przeciętnie wykończonych elewacjach, na 
innych zaprawach w przeciętnie wykończonych wnętrzach budynków; tynki cementowe należy stosować w przypadku wymaganej 
szczelności i znacznej odporności na czynniki agresywne.  
2. Tynk dwuwarstwowy powinien być wykonywany z obrzutki i narzutu. Rodzaj obrzutki należy uzależnić ód rodzaju podłoża. 
Narzut powinien być wyrównany i zatarty jednolicie na ostro (kat. II) lub na gładko (kat. III).  
3. Marka zaprawy na narzut powinna być niższa niż na obrzutkę.  
4. Obrzutkę na podłożach ceramicznych, kamiennych, z betonów kruszywowych lub z betonów komórkowych należy wykonywać z 
zaprawy cementowej 1:1 o konsystencji odpowiadającej 10-12 cm zagłębienia stożka pomiarowego. Grubość obrzutki powinna 
wynosić 3-4 mm. Obrzutka na podłożu drewnianym powinna być wykonana z zaprawy gipsowo-wapiennej o stosunku  0,1 : 1:2, 
gliniano-cementowej (pod tynk gliniany lub gliniano-cementowy) o stosunku 1: 0,6 : 8. Konsystencja zaprawy powinna odpowiadać 
7-10 cm zanurzenia stożka pomiarowego. Na podłoże drewniane obrzutkę można nanosić pacą, dokładnie dociskając ją do podłoża. 
Grubość obrzutki wraz z podkładem powinna wynosić ok. 20 mm. Na podłożu z gęstej siatki naciągniętej na drutach, obrzutkę 
należy wyciskać na drugą stronę siatki.  
5. Narzut wierzchni powinien być nanoszony po związaniu zaprawy obrzutki, lecz przed jej stwardnieniem Podczas wyrównywania 
należy warstwę narzutu dociskać pacą przesuwaną stale w jednym kierunku Na narzut powinny być stosowane następujące zaprawy.  

-wapienne -z wapna lasowanego, o odpowiednim stosunku wapna: piasku tj. 1: 4, 1: 3 lub 1: 2, albo wapna hydratyzowanego -
I: 3,  
-gipsowe-wapienno; przy tynkowaniu ścian dodatek gipsu powinien wynosić do 10%, przy tynkowaniu stropów -do 30% w 
stosunku do objętości wapna,  
-cementowo-wapienne; do tynków nie narażonych na zawilgocenie 1: 2 :10, do tynków zewnętrznych 1: 1,5. : 5, do tynków 
narażonych na zawilgocenie I. 0,3 : 4,  
-cementowe; do tynków nie narażonych na zawilgocenie l 4, do tynków narażonych na zawilgocenie 1 : 3, 
-cementowo-gliniane, do tynków nie narażonych na zawilgocenie I 2,510, do tynków narażonych na zawilgocenie 1: 1,5 : 3,5 
(cement. rzadkie ciasto gliniane: piasek}. Zaprawa powinna mieć konsystencję odpowiadającą 7-10 cm, a przy podłożu z 
nienasiąkliwego kamienia łamanego 4-7 cm zanurzenia stożka pomiarowego Narzut można wykonywać bez pasów lub listew, 
ściągając go pacą, a następnie zacierając packą drewnianą. Grubość narzutu powinna wynosić 8-15 mm.  

Zasady wykonywania okładzin z STG  
1. Podłoże mogą stanowić ściany i stropy z elementów ceramicznych bądź betonowych lub żelbetowych albo konstrukcja drewniana 
lub metalowa. Podłoże powinno być sztywne i o równej powierzchni, oczyszczone z kurzu, nacieków zaprawy i innych 
zanieczyszczeń. Elementy metalowe powinny być zabezpieczone przed korodującym działaniem gipsu  
2. Przy zastosowaniu podkładu z listew lub łat powinny być one tak osadzone, aby ich zewnętrzne powierzchnie były ze sobą 
dokładnie z licowane.  
3. Rozstaw gwoździ lub wkrętów powinien być nie większy niż 30 cm, a odległość ich od krawędzi powinna wynosić 10-15 mm. 
Łby gwoździ lub wkrętów mogą wgniatać się w płytę okładzinową, lecz nie powinny przerywać kartonu. Łby należy zagruntować 
farbą olejną i zaszpachlować.  
4. Przy mocowaniu płyt do podkładu z placków z zaczynu gipsowego należy przestrzegać szachowania następujących wymagań:  

a) placki powinny pokrywać ok 20% powierzchni podłoża,  
b) placki powinny być rozmieszczone głównie przy krawędziach i w połowie szerokości pola wyznaczonego przez marki 
kontrolne,  
c) średnica placków powinna wynosić 10-15 cm, a grubość powinna być o kilka milimetrów większa niż najbliższych marek 
kontrolnych wyznaczających płaszczyznę oporową.  

5. W miejscach pod placki mocujące należy powierzchnię podłoża uprzednio dokładnie zwilżyć odą, a czynność narzucania zaprawy 
na podłoże powinna być wykonana wciągu 1-1,5 minuty. Płyty gipsowo-kartonowe można mocować podłoża lub podkładu bez 
spoiny lub ze spoiną płaską albo wklęsłą.  
6. Mocowanie okładziny na gwoździe lub wkręty bez spoinowania styków płyt należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż 
5°C. Mocowanie płyt , lecz z wykonaniem spoinowania, oraz mocowanie płyt do podkładu z placków gipsowych należy wykonywać 
przy temperaturze w pomieszczeniu nie mniejszej niż 15°C i wilgotności powietrza nie większej niż 60%.  
7. Wykonanie okładziny należy rozpoczynać wyznaczania siatki styków płyt gjpsowo-kartonowych za pomocą naciągniętego 
sznura, pionu i kątownika murarskiego na podstawie rysunków roboczych zweryfikowanych wg wymiarów rzeczywistych.  
8 Na powyższych osiach należy umieścić rzędami marki kontrolne lub umocować listwy albo łaty drewniane, przytwierdzone do 
kołków lub klocków osadzonych w podłożu  
9. Płyty gipsowo-kartonowe mogą być przecinane mechanicznie piłą tarczową lub ręcznie piłą stolarską lub ostrym nożem.  
10. W przypadku mocowania płyt gipsowo-kartonowych do podkładu z placków na ścianie należy bezpośrednio po ich narzuceniu 
na podłoże nanieść na podkład płytę i po spoinowaniu jej krawędzi linii styków docisnąć ją łatami drewnianymi aż do oparcia na 
markach kontrolnych. Czynność ustawiania i dociskania płyty nie powinna trwać dłużej niż 3-4 minuty Podczas dociskania należy 
jednocześnie wolną przestrzeń między płytą i ścianą wypełnić przy dostępnej krawędzi pionowej zaczynem gipsowym na głębokość 
20-30 mm, a przy dolnej krawędzi płytę zaklinować.  
11. Płyty sufitowe należy mocować wg zasad podanych w instrukcjach producenta.  
12. Stosowanie okładzin nie spoinowanych dopuszcza się jedynie w przypadku przykrywania styków płyt listewkami z drewna lub z 
tworzywa, albo w przypadku przewidywanego tapetowania suchego tynku. Spoiny płaskie o szerokości 6-15 mm można stosować 
zarówno w przypadku, jeżeli okładzina ma naśladować zwykły tynk, jak i przy przewidywanym tapetowaniu suchego tynku Spoiny 
wklęsłe stosuje się w okładzinach boniowanych w celu zaakcentowania układu płyt w okładzinie.  
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13. Spoinowanie należy wykonywać gęstym zaczynem gipsowym. Trzeba go należycie docisnąć, aby przylegał do mocujących 
placków, do podkładu z łat lub listew drewnianych. Nadmiar zaczynu należy ściągnąć. Spoiny płaskie najeży po stwardnieniu 
zaczynu wyrównać do lica płyt gipsowo-kartonowych rzadkim zaczynem gipsowym lub szpachlówką olejną. Spoiny wklęsłe przed 
stwardnieniem wypełnienia wyprofilować szablonem metalowym lub z twardego drewna.  

Zasady wykonywania okładzin ceramicznych  
1. Okładziny ceramiczne powinny być mocowane do podłoża z warstwą wyrównującą lub bezpośrednio do równego i gładkiego 
podłoża (np. do tynku). W pomieszczeniach mokrych okładzinę należy mocować do dostatecznie wytrzymałego podkładu, przy 
czym uprzednio powinna być wykonana izolacja przeciwwilgociowa i parochronna.  
2. Podłoże pod okładziny ceramiczne mogą stanowić nieotynkowane lub otynkowane mury z elementów drobnowymiarowych (z 
cegły, pustaków ceramicznych lub betonowych, bloczków z betonów komórkowych) oraz ściany betonowe monolityczne lub 
montowane z elementów wielkopłytowych lub wielkoblokowych.  
3. Do osadzania okładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu procesu osiadania murów. Jeżeli ściana została 
wymurowana na pełne spoiny, należy usunąć zaprawę ze spoin na około 10-15 mm od lica muru. Bezpośrednio przed rozpoczęciem 
wykonywania robót mur należy oczyścić z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymi oraz zmyć z kurzu. Podłoże z betonów 
komórkowych nie powinno być porysowane lub o złuszczonej powierzchni. Rysy i Pęknięcia należy zaprawić zaprawą cementową, 
a w przypadku złuszczonej powierzchni usunąć odstającą warstwę betonu komórkowego.  
4. Na oczyszczoną j zwilżoną powierzchnię ścian murowanych należy nałożyć dwuwarstwowy podkład wykonany z obrzutki i 
narzutu. Obrzutkę należy wykonać o grubości 2-3 mm z ciekłej zaprawy cementowej marki 8 lub 5, narzut z plastycznej zaprawy 
cementowo-wapiennej marki 5 lub 3.  
5. Powierzchnie ścian betonowych lub żelbetowych, o dość znacznych nierównościach, należy wyrównać zaprawą o wytrzymałości 
nie niższej niż 5 MPa po uprzednim nakłuciu podłoża, jego oczyszczeniu i zmoczeniu Przy nierównościach podłoża do 3 mm 
wystarczające jest nałożenie cienkiej warstwy wygładzającej  
6. Elementy ceramiczne powinny być posegregowane według wymiarów, gatunków i odcieni barwy (co jest szczególnie istotne w 
przypadku płytek o szkliwie barwnym), a przed przystąpieniem do ich mocowania - moczone w ciągu 2 do 3 godzin w wodzie 
czystej.  
Zastosowanie płytek w dwóch lub więcej kolorach wymaga uprzedniego zaprojektowania ich układu.  
7. Świeżo wykonany podkład wg p 4 może stanowić warstwę mocującą ceramiczne płytki -elewacyjne lub licówkę ceglaną. Należy 
je osadzić po nałożeniu na tylną żebrowaną powierzchnię takiej samej zaprawy, jak zaprawa podkładu i docisnąć do podkładu. Przed 
przystąpieniem do osadzania elementów okładzinowych należy ustalić, obrys okładziny, wyznaczyć położenie jej powierzchni oraz 
określić poziom górnej krawędzi elementów w poszczególnych rzędach za pomocą naciągniętego sznura.  
Osadzenie elementów okładzinowych należy wykonywać od dołu po stwardnieniu podkładu (po upływie 16 do 20 godzin). Jeżeli 
istnieje możliwość działania na okładzinę temperatury ponad 35°C, konieczne "jest zastosowanie zaprawy cementowej O 
wytrzymałości nie niższej niż 5 MPa  
8. Drobne płytki kamionkowe (mozaikowe) naklejone powierzchnią licową na papier należy osadzać na podłożu spełniającym pod 
względem równości powierzchni wymagania dla tynków co najmniej kat. II. Na kilka godzin przed przystąpieniem do osadzenia 
płytek mozaikowych należy na podłoże narzucić cienką warstwę półciekłej lub plastycznej zaprawy cementowej i ściągnąć ją 
dokładnie łatą. Bezpośrednio przed przystąpieniem do mocowania okładziny warstwę zaprawy należy obficie posypać cementem-i 
wtłaczać w nią płytki mozaikowe, dociskając je deszczułką aż do uzyskania powierzchni lica. Po stwardnieniu zaprawy papier 
należy zmoczyć ciepłą wodą i usunąć z okładziny. W przypadku powierzchni krzywych (n p kolumn) należy stosować odpowiednio 
ukształtowane szablony dociskające.  
9. Za pomocą kleju można mocować cienkie płytki, np. płytki szkliwione lub płytki kamionkowe 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. Jeżeli tynk był uprzednio malowany, 
należy usunąć powłokę farby oraz dokładnie zmyć powierzchnię ściany. Przy częściowym zniszczeniu powierzchni tynku należy 
warstwę tynku odbić i mocować elementy okładzinowe do podkładu. Klej należy nakładać na podłoże za pomocą ząbkowanej me- 
talowej szpachli warstwą o grubości ok. 2 mm, wykonanie fragmentu okładziny na nałożonej każdorazowo warstwie kleju powinno 
nastąpić wciągu 15 minut. Przykładając płytkę do podłoża, należy ją 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. Szerokość 
spoin powinna być nie większa niż 0,5 mm. W odstępach nie większych niż 3 m należy pozostawiać spoiny dylatacyjne o szerokości 
2-3 mm- Wszelkie zabrudzenia i resztki kleju należy natychmiast usunąć szmatką zwilżoną w czystej wodzie  
10. Temperatura powietrza wewnętrznego lub zewnętrznego w czasie układania płytek powinna wynosić co najmniej +5°C.  

Osadzenie podokienników, kratek wentylacyjnych i innych elementów w murach  
Przy osadzaniu podokienników wewnętrznych o małym wysięgu należy wykuć w ościeżu niewielkie bruzdy, następnie wyrównać 
zaprawą mur podokienny, dając mu mały spadek do środka pomieszczenia, a następnie osadzić podokiennik na zaprawie 
cementowej z dodatkiem mleka wapiennego.  
W przypadku podokienników o większym wysięgu należy uprzednio osadzić w murze na zaprawie cementowej marki stalowe w 
odstępach co najmniej 10 cm.  
 
Osadzenie kratek wentylacyjnych, drzwiczek wycierowych itp.  
W uprzednio pozostawionych otworach należy wykonywać na zaprawie cementowej marki co najmniej 5.  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
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Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w S T 00.00.00  
Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z PN-68/B-1 0020  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w S T 00.00.00  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w S T 0000.00  
Sprawdzeniu podlegają:  
-zgodność wykonania robót z projektem  
-jakość wykonanych robót  
W wyniku odbioru należy: 
-dokonać wpisu do dziennika budowy o poprawności wykonania czynności.  
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z wymaganiami PN-
68/B-10020, PB i S T  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S T 00.00.00  
Płatność za wykonane i odebrane roboty - potwierdzona protokółem częściowego odbioru elementów robót 
 
Cena obejmuje:  
Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji, wykonanie: -robót wymienionych w pkt. 5  
-czynności mających na celu zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska  
-uporządkowania terenu budowy. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

 Atesty i specyfikacje producentów zapraw i klejów  
 Rozporządzenie Ministra Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 13 lipca 1980 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny -odpowiadać budynki (Dz.U nr 17111 980).  
 Wytyczne wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie obniżonych temperatur. ITB, Warszawa 1988.  
 Zasady projektowania przewodów wentylacji grawitacyjnej, spalinowych i dymowych, wykonywanych z elementów 

prefabrykowanych. COBR In-stal, Warszawa 1983.  
 Zbiór przepisów prawnych dotyczących wykonania, odbioru, kontroli i eksploatacji urządzeń grzewczo- kominowych oraz 

ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa, organizacji-i higieny pracy, mających zastosowanie w działalności 
rejonowych zakładów Krajowej Spółdzielni Pracy Usług Kominiarskich. Wrocław 1979.  

 PN-83IB-03430 Wentylacja w kuchniach' mieszkalnych i użyteczności publicznej. Wymagania .PN-621B-06257 Beton 
żaroodporny na cemencie portlandzkim lub hutniczym. 

 PN-75/8-12001 Cegła pełna wypalana z gliny -zwykła  
 PN-751B-12003 Cegły pełne i bloki drążone wapienno-piaskowe. 
 PN-76IB-12006 Pustaki wentylacyjne ceramiczne. 
 PN-73/B-12007 Pustaki do przewodów dymowych  
 PN-65/8-14503 Zaprawy budowlane cementowo-wapienne  
 BN-7114817-04 Osprzęt piecowy i kuchenny. Drzwiczki wycierowe  
 BN-6216749-02 Pustaki cementowo-gliniane dymowe, spalinowe i wentylacyjne  
 PN-85/8-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych  

 
03.06.01 Malowanie  
 
1. WSTĘP  
 
1.1. Przedmiot ST  
W rozdziale omówiono wymagania dotyczące materiałów, wykonania i odbioru robót  
 
1.2. Zakres stosowania  ST  
Specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do udzielenia zamówienia i zawarcia umowy na 
wykonanie oraz wykonania robót zawartych w PB.  
 
1.3. Zakres robót objętych ST  
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Ustalenia zawarte w S T mają zastosowanie przy wykonywaniu i odbiorze:  
Roboty malarskie wewnętrzne i zewnętrzne  
 
1.4. Określenia podstawowe  
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi PN  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00 
 
2. MATERIAŁY  
 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST 00.00.00  
 
Farba silikonowa elewacyjna  
Farba wapienna Farba emulsyjna  
Farba olejna  
-inne materiały pomocnicze  
 
3. SPRZĘT  
 
Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w ST 00.00.00 Wymagania ogólne.  
 
4. TRANSPORT  
 
Ogólne warunki stosowania transportu podano w ST 00.00.00 Wymagania ogólne.  
 
Da przewozu może być stosowany transport kolejowy lub samochodowy. Środki transportu powinny zabezpieczać 
załadowane wyroby przed wpływami atmosferycznymi. Przestrzenie ładunkowe powinny być czyste, pozbawione 
wystających gwoździ i innych ostrych elementów. Wyroby ustawione w środkach transportu należy łączyć w bloki 
zapewniające stabilność i zwartość ładunku.  
Wyciąg budowlany, żuraw  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  

Wyrównanie powierzchni  
1. Podłoża betonowe, tynki cementowe i cementowo-wapienne posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być 
naprawione przez wypełnienie ubytków zaprawą cementową 1: 3 (z wyjątkiem tynków wapiennych, dla których należy stosować 
zaprawą wapienną co najmniej na 24 godz. przed przystąpieniem do malowania).  
2. Dopuszcza się naprawą małych uszkodzeń powierzchni betonowych masą szpachlową przewidzianą do wykonywania tynków 
pocienionych, pod farby emulsyjne.  
3. Skrzydła okienne i drzwiowe, ościeżnice oraz inne elementy drewniane lub z materiałów drewnopochodnych powinny mieć 
usunięte wszystkie drobne wady powierzchniowe, np. wgniecenia, pęknięcia, wyrwy. Wymienione ubytki należy wypełnić w 
zależności od rodzaju przewidywanej farby kitem klejowo-olejnym, kitem syntetycznym (ftalowym), kitem akrylowym lub innym 
dopuszczonym świadectwem. W przypadku większych wgłębień i nierówności (kilkurnilimetrowych) szpachlówką lub kit należy 
nanosić w kilku warstwach, przy czym każdą następną warstwę można nanosić po całkowitym wyschnięciu poprzedniej oraz po 
przeszlifowaniu jej na sucho papierem ściernym o odpowiedniej granulacji. Po zakończeniu szlifowania każdej warstwy 
wyrównawczej powierzchnie należy odpylić.  
4. Powierzchnie stalowe itp., wymagające wyrównania, należy przygotować zgodnie z zaleceniami producentów w zależności od 
rodzaju farby przewidzianej na powłokę.  
 
Gruntowanie  
1. Przy malowaniu farbami wapiennymi i cementowymi wymalowania można wykonywać bez gruntowania lub po zagruntowaniu 
roztworem mydła szarego.  
2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: -powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 
świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju emulsyjnej nie podaje inaczej,  
-na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną rozcieńczoną wodą w stosunku l : 3-5 z 
tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje się wykonanie powłoki malarskiej.  

Malowanie zewnętrzne:  
Malowanie farbami mineralnymi 
1. Powłoki powinny być odporne na zmywanie wodą, tarcie na sucho i na szorowanie.  
2. Powierzchnie powłok powinny być bez uszkodzeń, smug, plam, prześwitów i śladów pędzla. Nie dopuszcza się spękań, 
łuszczenia się powłok i odstawania od podłoża.  
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3. Barwa powłok powinna być jednolita zgodna ze wzorcem producenta. Dopuszcza się lokalnie połysk w chwili ich wykonywania.  
Malowanie farbami wapiennymi  
1. Powłoki jednowarstwowe powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i odprysków. Nie powinny ścierać się 
ani osypywać przy potarciu miękką tkaniną bawełnianą lub wełnianą Przy malowaniu uproszczonym dopuszcza się ślady pędzla.  
2. Powłoki dwuwarstwowe nie powinny-wykazywać smug, plam, prześwitów podłoża, śladów pędzla i odprysków. Dopuszcza się 
chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywającego podłoża Powłoki nie po- winny się ścierać przy potarciu 
tkaniną. Barwa powłoki powinna być jednolita bez widocznych poprawek lub połączeń o innym odcieniu i natężeniu. Nie dopuszcza 
się widocznych plam lub zagłębień w miejscach wbicia gwoździ, natomiast dopuszcza się niejednolity odcień barwy powłoki w 
miejscach naprawy tynku po hakach rusztowań, z tym że największy ich wymiar nie powinien przekraczać 20 cm  
3. Powłoki powinny być 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.  
4. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej powierzchni. 3. Inne wymagania -barwa powłok powinna być 
jednolita i równomierna, bez smug, plam, zgodna ze wzorcem producenta.  
5. Powierzchnie powłok powinny być 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.  
 

Malowanie farbami, emaliami i lakierami olejnymi i syntetycznymi  
1. 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 nie uzbrojonym. Dopuszcza się 
nieznaczne miejscowe prześwity wyłącznie przy powłokach jednowarstwowych.  
 Powłoki powinny mieć jednolity połysk, a powłoki matowe (z farby rozcieńczonej benzyną) powinny być jednolicie matowe lub 
pół-matowe. 

Malowanie farbami emulsyjnymi i emulsyjno-akrylowymi  
1. Powłoki powinny być niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących (z wyjątkiem spirytusu) oraz odporne 
na tarcie na sucho i na szorowanie, a także na reemulgację. Powinny one dawać aksamitno-matowy wygląd pomalowanej 
powierzchni (z wyjątkiem powłoki na lateksie butadienostyrenowym, dla której dopuszcza się lekki połysk).  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli robót podano w ST 00.00.00 Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z PN-
68/B-10020  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robót podano w ST  00.00.00 
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST 00.00.00  
Sprawdzeniu podlegają:  
-zgodność wykonania robót z projektem  
-jakość wykonanych robót  
W wyniku odbioru należy.  
-dokonać wpisu do dziennika budowy o poprawności wykonania czynności.  
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty należy uznać za zgodne z 
wymaganiami PN-68/B-10020, PB i S T  
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI  
 
Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w S T 00.00.00  
Płatność za wykonane i odebrane roboty – potwierdzona protokółem częściowego odbioru elementów robót  
 
Cena obejmuje  

-Zapewnienie niezbędnych czynników produkcji,  
-wykonanie robót wymienionych w pkt 5 czynności mających na celu zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa 
bhp, ppoż., sanitarnych i ochrony środowiska  
-uporządkowania terenu budowy,  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 

 Aprobaty i karty techniczne producentów materiałów malarskich oraz  
 Instrukcja silikonowania powierzchni elewacyjnych ścian i elementów budowlanych - Instrukcja nr 263. ITB, Warszawa 

1984  
 Instrukcja stosowania farb Polinit do malowania wnętrz i elewacji budynków. ITB, Warszawa 1967  
 Instrukcja wykonywania tynków gipsowych z gipsu tynkarskiego „Nidalit". ITB, Warszawa (w przygotowaniu)  
 Instrukcja wykonywania tynków z gipsu szpachlowego ITB, Warszawa (w przygotowaniu)  
 Instrukcja nr 285 .Wymagania techniczne i metody badań pokryć elewacyjnych". ITB, Warszawa 1989.  
 Wymagania techniczne i metody badań zapraw plastycznych oraz warunki odbioru pocienionych wypraw z zapraw 

plastycznych -Instrukcja nr 211. ITB, Warszawa 1978  
 Świadectwo ITB nr 462/83 -Farby emulsyjne  
 Świadectwo ITB nr 473/83- farby silikonowe do malowania zewnętrznego  
 Świadectwo ITB nr 525/84- Farby emulsyjne  
 Świadectwo ITB nr 528/85 -Farba emulsyjna biała Maleinak  
 Świadectwo ITB nr 565/85 - Farby emulsyjne Akronit  
 Świadectwo ITB nr 566/85 -Farby emulsyjne  
 Świadectwo ITB nr 616/86 -Lakier poliuretanowy Winur II  
 PN-7O/B-1O1OO Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy -odbiorze  
 PN-69/B-1O28O Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi  
 PN-69/B-1O285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach bezwodnych  
 PN-75/C-O463O Woda do celów budowlanych- Wymagania i badania  
 PN-62/C-815O2 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań  
 PN-72/C-815O3 Wyroby lakierowe. Wstępne próby techniczne  
 PN-81/C-815O8 Oznaczanie czasu wypływu wyrobów lakierowych i farb graficznych kubkami wypływowymi (lepkość 

umowna)  
 PN-66/C-81510 Wyroby lakierowe. Warunki aklimatyzacji powłok do badań  
 PN-79/C-81514 Wyroby lakierowe. Sposoby otrzymywania powłok do badań  
 PN-74/C-81515 Wyroby lakierowe. Nieniszczące, pomiary grubości powłok  
 PN-76/C-81516 Wyroby lakierowe. Oznaczanie ścieralności powłok lakierowych  
 PN-79/C-81519 Wyroby lakierowe. Oznaczanie stopnia wyschnięcia i czasu wysychania. 
 PN-76/C-81521 Wyroby lakierowe. Badanie odporności powłok lakierowych na działanie wody oraz na oznaczanie 

nasiąkliwości  
 PN-54/C-81526 Wyroby lakierowe. Pomiar odpomości powłok lakierowych na uderzenie za pomocą aparatu Du Ponta 
 PN-76/C-81528 Wyroby lakierowe. Oznaczanie elastyczności powłok lakierowych przez zginanie  
 PN-79/C-8153O Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardości powłok  
 PN-80/C-81531 Wyroby lakierowe. Określanie przyczepności powłok do podłoża oraz przyczepności międzywarstwowej 
 PN-70/C-81536 Wyroby lakierowe. Oznaczanie zdolności krycia  
 PN-67/C-81542 Wyroby lakierowe. Przybliżone metody obliczania wydajności i zużycia. 
 PN-82/C-81551 Oznaczanie gęstości wyrobów lakierowych i farb graficznych. 
 PN-75/C-83O01 Aceton techniczny  
 PN-56/C-96O22 Przetwory naftowe. Benzyna do ekstrakcji  
 PN-66/C-96O23 Przetwory naftowe. Benzyna do lakierów  
 PN-73/C-97510 Terpentyna (olejek terpentynowy)  
 PNI\O/H-97O51 Ochrona przed korozją. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i żeliwa do malowania. Ogólne 

wytyczne  
 PN-71/H-97053 Ochrona przed korozją. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogólne wytyczne  
 BN-82/6016-06 Ałun glinowo-potasowy techniczny  
 BN-79/6O47-15 Pigmenty organiczne do wyrobów lakierowych. Metody badań  
 BN-69/6112-O1 Szpachlówka ftalowa pod wyroby nitro  
 BN-73/6112-04 Kity szpachlowe olejno-żywiczne ogólnego stosowania.Szpachlówka celulozowa ogólnego stosowania  
 BN-73/6112-07 BN-84/6112-15  
 BN-74/6112-17 Szpachlówka chlorokauczukowa ogólnego stosowania biała.Szpachlówka poliwinylowa ogólnego 

stosowania biała  
 BN-69/6112-21 Szpachlówka emulsyjna JP-60 BN-73/6113-14 Farby poliwinylowe do gruntowania ogólnego 

stosowania  
 
006.01.01 ST Roboty drogowe 
 
. Przedmiot SST  
 Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania  
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ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót drogowych w związku z „Punkt Zbiórki i Segregacji Odpadów Komunalnych”  
na terenie SANIKO sp. z o.o. przy ul. Komunalnej 4 

 1.2. Zakres stosowania SST  
 Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy  

przy zlecaniu i realizacji robót w związku z „Punkt Zbiórki i Segregacji Odpadów Komunalnych”  na terenie SANIKO sp. z 
o.o. przy ul. Komunalnej 4 

1.3. Zakres robót objętych SST  
 
1.4. Określenia podstawowe  
 
 Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:  
 
1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (droga) albo jego 
część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).  
 
1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.  
 
1.4.3. Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, a w przypadku mostów łukowych z nadsypką - 
odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.  
 
1.4.4. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi 
urządzeniami technicznymi związanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.  
 
1.4.5. Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie 
budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.  
 
1.4.6. Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z  
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i 
innej korespondencji technicznej pomiędzy Inżynierem/ Kierownikiem projektu, Wykonawcą i projektantem.  
 
1.4.7. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.  
 
1.4.8. Inżynier/Kierownik projektu – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której 
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.  
 
1.4.9. Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.  
 
1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego 
imieniu w sprawach realizacji kontraktu.  
 
1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi 
jezdnie.  
 
1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.  
 
1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach mostowych, tworząca ustrój 
niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.  
 
1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.  
 
1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.  
 
1.4.16. Książka obmiarów - akceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do 
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy 
w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera/Kierownika projektu.  
 
1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 
przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.  
 
1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami 
technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu.  
 
1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.  
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1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe 
i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.  
a) Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.  
b) Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w  
nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowę.  
c) Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.  
d) Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z 
podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.  
e) Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z 
jednej lub dwóch warstw.  
f) Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed 
działaniem wody, mrozu i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.  
g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu.  
h) Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni 
leżącej powyżej.  
i) Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.  
1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu 
mostowego.  
1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych i przepust.  
1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na 
okres budowy.  
 
1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji 
nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.  
 
1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i związanych z nią 
urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń 
chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.  
 
1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji i 
bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.  
 
1.4.27. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.  
 
1.4.28. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu 
umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego i właściwego wykonania nawierzchni.  
 
1.4.29. Polecenie Inżyniera/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu, 
w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.  
 
1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.  
 
1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita 
modernizacja/przebudowa  (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.  
 
1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek 
zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy.  
 
1.4.33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.  
 
1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, 
rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.  
 
1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i 
wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.  
 
1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych form 
konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór.  
 
1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie 
realizacji zadania budowlanego.  
 
1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego.  
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1.4.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, 
mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.  
 
1.4.40. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz 
szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch 
kołowy od ruchu pieszego.  
 
1.4.41. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.  
 
1.4.42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w 
kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.  
 
1.4.43. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.  
 
1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i 
ruchu pieszego.  
 
1.4.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, 
zdolną do  
samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową,  
modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.  
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót  
 
 Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody  
użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.  
 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy  
 Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi  
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punktów głównych trasy oraz reperów, 
dziennik  
budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowej i dwa komplety SST.  
 Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru  
ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.  
 
1.5.2. Dokumentacja projektowa  
 Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych  
warunkach umowy, uwzględniającym podział na dokumentację projektową:  
. Zamawiającego; wykaz pozycji, które stanowią przetargową dokumentację projektową oraz projektową dokumentację 
wykonawczą (techniczną) i zostaną przekazane Wykonawcy,  
. Wykonawcy; wykaz zawierający spis dokumentacji projektowej, którą Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej.  
 
 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST  
 Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inżyniera/Kierownika projektu 
stanowią część umowy, a wymagania określone 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  
„Kontraktowych warunkach ogólnych” („Ogólnych warunkach umowy”).  
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien  
natychmiast powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.  
W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali 
rysunku.  
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i SST.  
 Dane określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są  
odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z 
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.  
 W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na  
niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane 
ponownie na koszt Wykonawcy.  
 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy  
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”)  
 Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki  
rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania 
realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  
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 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, uzgodniony z  
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania 
budowy.  
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. 
Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia 
projektu.  
 W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia  
zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i 
pieszych.  
Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze  
względów bezpieczeństwa.  
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inżyniera/Kierownika projektu.  
 Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z  
Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika 
projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  
b) Roboty o charakterze inwestycyjnym  
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 oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.  
 W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób 
uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.  
Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca  
odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.  
Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z  
Inżynierem/Kierownikiem projektu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera/Kierownika 
projektu, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne będą 
utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.  
 Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.  
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót  
 
 Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska  
naturalnego.  
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:  
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  
b) podejmować wszelkie uzasadnione 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 dóbr publicznych i innych, a wynikających z 
nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  
 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:  
 
1) lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,  
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed:  
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,  
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,  
c) możliwością powstania pożaru.  
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  
 
 Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.  
Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie 
baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.  
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób  
trzecich.  
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez 
personel Wykonawcy.  
 
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.  Nie dopuszcza się użycia materiałów 
wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.  
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie 
określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały 
pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego 
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odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji 
państwowej.  
 Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało  
jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.  
 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  
 
 Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz 
uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem 
tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być 
wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inżyniera/Kierownika projektu 
i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie 
powiadomi  
Inżyniera/Kierownika projektu i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy 
potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.  
Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób  
powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.  
 Inżynier/Kierownik projektu będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a  
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inżynier/Kierownik 
projektu ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w 
warunkach umowy.  
 
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów  
 
 Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i 
wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał 
Inżyniera/Kierownika projektu.  
Inżynier/Kierownik projektu może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy 
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 
Inżyniera/Kierownika projektu.  
 
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy  
 
 Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.  
 
 W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych,  
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.  
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla 
ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.  
 Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są 
uwzględnione w cenie kontraktowej.  
 
1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót  
 
 Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do 
daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inżyniera/Kierownika projektu.  
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby 
budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.  
 Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera/Kierownika projektu powinien  
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.  
 
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów  
 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,  
regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 
przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.  
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań  
prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń 
użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera/Kierownika projektu o swoich 
działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki 
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wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie 
naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inżyniera/Kierownika projektu.  
 
1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych  
 
 Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne 
towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 
powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powołane normy i przepisy 
są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 
zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego 
zatwierdzenia przez Inżyniera/Kierownika projektu. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami 
muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę i przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.  
 
1.5.14. Wykopaliska  
 
 Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub  
archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić 
Inżyniera/Kierownika projektu i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty 
i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inżynier/ Kierownik projektu po uzgodnieniu z Zamawiającym i Wykonawcą ustali 
wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.  
 
1.6. Zaplecze Zamawiającego (o ile warunki kontraktu przewidują realizację)  
 
 Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć Zamawiającemu, pomieszczenia biurowe, sprzęt, transport oraz inne urządzenia  
towarzyszące, zgodnie z wymaganiami podanymi w D-M-00.00.01 „Zaplecze Zamawiającego”.  
 
2. MATERIAŁY  
 
2.1. Źródła uzyskania materiałów  
 Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót,  
Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego 
źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych 
oraz próbki materiałów.  
Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają  
zatwierdzenie.  
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób 
ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.  
 
2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych  
 Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł  
miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inżynierowi/Kierownikowi 
projektu  
wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.  
 
 Wykonawca przedstawi Inżynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań  
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o 
eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.  
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł 
miejscowych.  
Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku z 
dostarczeniem materiałów do robót.  
 Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w 
hałdy i wykorzystane 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 
Inżyniera/Kierownika projektu.  
 Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w  
dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inżyniera/Kierownika projektu.  
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.  
 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom  
 
 Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu  
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wskazanym przez Inżyniera/Kierownika projektu. Jeśli Inżynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów 
do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany 
(skorygowany) przez Inżyniera/Kierownika projektu.  
 Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, 
licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem  
 
2.4. Wariantowe stosowanie materiałów  
 
 Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych 
robotach, Wykonawca powiadomi Inżyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego 
materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inżyniera/Kierownika 
projektu.  
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inżyniera/Kierownika projektu.  
 
2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów  
 Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed 
zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inżyniera/Kierownika projektu.  
 Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z  
Inżynierem/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę i zaakceptowanych 
przez Inżyniera/Kierownika projektu.  
 
2.6. Inspekcja wytwórni materiałów  
 Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodności 
stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki 
tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.  
W przypadku, gdy Inżynier/Kierownik projektu będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące  
warunki:  
a) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie  
przeprowadzania inspekcji,  
b) Inżynier/Kierownik projektu będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się 
produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,  
c) Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inżyniera/Kierownika projektu 
zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.  
 
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, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inżyniera/Kierownika projektu; w 
przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inżyniera/Kierownika projektu.  
Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji  
projektowej, SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu.  
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.  
 Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do  
użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  
Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.  
 Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach,  
Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu.  
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inżyniera/Kierownika projektu, nie może być później zmieniany bez jego zgody.  
 Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez  
Inżyniera/Kierownika projektu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.  
 
 
4. Transport  
 Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość  
wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, 
SST i wskazaniach Inżyniera/ Kierownika projektu, w terminie przewidzianym umową.  
 Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do 
dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być 
dopuszczone przez Inżyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy.  
 Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na 
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.  
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5. Wykonanie robót  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i  
wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji robót 
opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inżyniera/Kierownika projektu.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.  
 Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót  
zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inżyniera/Kierownika 
projektu.  
 Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z 
wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inżyniera/ 
Kierownika projektu.  
 Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera/ Kierownika projektu nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za ich dokładność.  
Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na  
wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy 
podejmowaniu decyzji Inżynier/Kierownik projektu 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/Kierownika projektu powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez  
Inżyniera/Kierownika projektu, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.  
 
6. kontrola jakości robót  
 
6.1. Program zapewnienia jakości  
 
 Wykonawca jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji Inżyniera/ Kierownika projektu program zapewnienia  
jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości 
techniczne,  
kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.  
Program zapewnienia jakości powinien zawierać:  
 
a) część ogólną opisującą:  
organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,  
.organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,  
.sposób zapewnienia bhp.,  
. wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,  
. wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,  
. system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,  
. wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu  
Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),  
. sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także 
wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inżynierowi/Kierownikowi projektu;  
 
b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:  
 
. 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 zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,  
. 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,  
. sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.  
 
6.2. Zasady kontroli jakości robót  
 
 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, 
włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów 
oraz robót.  
 Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inżynier/Kierownik projektu może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu 
zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.  
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że  
roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST  
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 Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy  nie 
zostały one tam określone, Inżynier/ Kierownik projektu ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót 
zgodnie z umową.  
Wykonawca dostarczy Inżynierowi/Kierownikowi projektu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy 
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.  
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.  
Inżynier/Kierownik projektu 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, Inżynier/Kierownik projektu natychmiast 
wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia 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 ponosi Wykonawca.  
 
6.3. Pobieranie próbek  
 
 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.  
Inżynier/Kierownik projektu będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.  
 
 Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera/Kierownika projektu. Próbki 
dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera/Kierownik projektu będą odpowiednio opisane i 
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera/Kierownika projektu.  
Na zlecenie Inżyniera/Kierownika projektu 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.  
 
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 
Inżyniera/ Kierownika projektu.  
 Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera/ Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i  
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji 
Inżyniera/ Kierownika projektu.  
 
6.5. Raporty z badań  
 
 Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi/Kierownikowi projektu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie  
później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.  
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi/Kierownikowi projektu na formularzach według dostarczonego przez  
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.  
 
6.6. Badania prowadzone przez Inżyniera/Kierownika projektu  
 
 Inżynier/Kierownik projektu jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich 
wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.  
 Inżynier/Kierownik projektu, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między 
innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań 
kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.  
 Inżynier/Kierownik projektu powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój  
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier/Kierownik projektu oprze się 
wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, 
sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. W takim 
przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.  
 
6.7. Certyfikaty i deklaracje  
 
 Inżynier/Kierownik projektu może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  
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,  
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  
określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.  
 W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie  
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posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.  
Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi/Kierownikowi projektu.  
 
 Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  
 
6.8. Dokumenty budowy  
 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od  
przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy 
zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.  
 
 Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia 
oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.  
 Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 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 Inżyniera/ Kierownika projektu.  
 Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:  
. datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,  
. datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,  
. datę uzgodnienia przez Inżyniera/Kierownika projektu 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 Inżyniera/Kierownika projektu,  
. daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
. zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów robót,  
. wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,  
. stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w 
związku z warunkami klimatycznymi,  
. zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
. dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,  
. dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
. dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,  
. wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
. inne istotne informacje o przebiegu robót.  
 Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inżynierowi/Kierownikowi  
projektu do ustosunkowania się.  
 Decyzje Inżyniera/Kierownika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub 
zajęciem stanowiska.  
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inżyniera/Kierownika projektu do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak 
stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.  
 
(2) Książka obmiarów  
 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z elementów robót. Obmiary  
wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.  
 
(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 Inżyniera/Kierownika projektu.  
 
(4) Pozostałe dokumenty budowy  
 
 Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:  
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,  
b) protokoły przekazania terenu budowy,  
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,  
d) protokoły odbioru robót,  
e) protokoły z narad i ustaleń,  
f) korespondencję na budowie.  
 
(5) Przechowywanie dokumentów budowy  
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  
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 Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej  
prawem.  
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera/Kierownika projektu i przedstawiane do wglądu na życzenie 
Zamawiającego.  
 
7. obmiar robót  
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót  
 
 Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową i SST, w jednostkach 
ustalonych w kosztorysie.  
 
 Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera/ Kierownika projektu 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 ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia 
Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera/Kierownika 
projektu na piśmie.  
Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inżyniera/Kierownika projektu.  
 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  
 
 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej.  
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość pomnożona przez 
średni przekrój.  
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami SST.  
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez Inżyniera/Kierownika 
projektu.  
 Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań  
atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.  
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie trwania robót.  
 
7.4. Wagi i zasady ważenia  
 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST Będzie utrzymywać to  
wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera/Kierownika projektu.  
 
7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru  
 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót, a także w przypadku  
występowania dłuższej przerwy w robotach.  
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.  
 Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.  
 Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jednoznaczny.  
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie  
książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego załącznika do książki obmiarów, 
którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem/Kierownikiem projektu.  
 
8. odbiór robót  
8.1. Rodzaje odbiorów robót  
 W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:  
 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  
b) odbiorowi częściowemu,  
c) odbiorowi ostatecznemu,  
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.  
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu  
 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 
procesie realizacji ulegną zakryciu.  
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i 
poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
 Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.  
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 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem 
Inżyniera/Kierownika projektu. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.  
 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier/Kierownik projektu na podstawie dokumentów zawierających komplet 
wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i 
uprzednimi ustaleniami.  
 
8.3. Odbiór częściowy  
 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak 
przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier/Kierownik projektu.  
 
8.4. Odbiór ostateczny robót  
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót  
 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości.  
 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika 
budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera/Kierownika projektu.  
 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez  
Inżyniera/Kierownika projektu zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.  
 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera/Kierownika projektu i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań 
i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST.  
 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.  
 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie ścieralnej lub robotach 
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 i bezpieczeństwo ruchu, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do 
wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego  
 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego.  
 Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  
1. dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji 
umowy,  
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),  
3. recepty i ustalenia technologiczne,  
4. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
5. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,  
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,  
7. opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, 
wykonanych zgodnie z SST i PZJ,  
8. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, 
oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,  
9. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,  
10. 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.  
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny  
 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze  
ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.  
 
 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4  
„Odbiór ostateczny robót”.  
 
9. Podstawa płatności  
9.1. Ustalenia ogólne  
 Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji 
kosztorysu.  
 Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę w danej 
pozycji kosztorysu.  
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Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej 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 kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:  
. robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,  
. wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,  
. wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,  
. koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,  
. podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.  
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.  
 
9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne D-M-00.00.00  
 Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w D-M-00.00.00 obejmuje wszystkie 
warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.  
 
9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  
 Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inżynierem/Kierownikiem projektu i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na 
czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inżynierowi/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i 
uzgodnień wynikających z postępu robót,  
(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,  
(c) opłaty/dzierżawy terenu,  
(d) przygotowanie terenu,  
(e) konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,  
(f) tymczasową przebudowę urządzeń obcych.  
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,  
(b) utrzymanie płynności ruchu publicznego.  
 Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  
(a) usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,  
(b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.  
 
10. przepisy związane  
1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).  
2. Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki oraz tablicy 
informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).  
3. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).  
 


